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आ�थ�क कारोबारको ��थित

आ�थ�क बष�: २०७७/७८

काया�लय र �थान : अजु�नचौपारी गाउँपा�लका, �यांजा , अजु�नचपरी गाउँपा�लका , �याङजा

काया�लय �मुख उ�वल बहादरु ब�नेत २०७८-१०-३ हाल स�म काय�रत

काया�लय �मुख कमल �साद गौतम २०७७-४-१

लेखा �मुख सुदश�न रे�मी २०७७-४-१

बे�जु रकम १७,६०५,२२५

�थानीय तह :

पद नाम काय�काल सु� िमित काय�काल समा� िमित
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गत बष�को �ज�मेवारी १०,७३,४४,६८७

आ�दानी खच�

संघीय सरकारबाट अनुदान २६,३४,००,९७१ चालु खच� १९,६५,५०,४८७

�देश सरकारबाट अनुदान १,२०,६१,००० पँूजीगत खच� १०,३८,५२,८९८

राज�व बाँडफाँट ४,८६,५५,४९८ िव�ीय/अ�य �यव�था ७,१२,२३,४४२

आ�त�रक आय ६०,१८,३४४

अ�य आय ७,५८,९३,०००

कुल आय ४०,६०,२८,८१३ कुल खच� ३७,१६,२६,८२७

बाँक� मौ�दात १४,१७,४६,६७२
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१ प�रचय
प�रचय–�थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय शासन प��तलाई स�ुढ गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�कार�णी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� �थानीय सरकारको
संचालन गन� उ�े�यले यस नगरपा�लकाको �थापना भएको हो । �थानीय सरकारले संचालन गन� काय�मा सहका�रता, सह–अि�त�व र सम�वयलाई �व��न गनु� र �थानीय
सरकारका काममा जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�ुनि�चत गर� नाग�रकलाई गुण�तर�य सेवा �दान गनु� यस पा�लकाको उ�े�य रहेको छ । गाउँपा�लका अ�तग�त ६
वटा वडा, ५७·२२ वग� �कलो�मटर �े�फल तथा १६१७६ जनसं�या रहेको छ।

२ लेखापरी�ण
लेखापर��णमा पेश भएको आ�थ�क कारोवारसंग स�वि�ध �ा� जानकार� अनसुार �वीकृत भएको लेखापर��ण योजना बमोिजम �व�लेषण, नमनुा छनौट, �लिखत ��त�न�ध�व प�,
लेखापर��ण नी�त मानद�ड, माग�दश�न, �नद�शन र लेखापर��ण सीमा समेतको आधारमा पर��ण गर� तयार ग�रएको लेखापर��ण �ारि�भक ��तवेदनको म�यौदा �यव�थापनसंगको
व�हग�मन व�ठकमा छलफल गर� कायम भएका �यहोरा स�हतको लेखापर��णको �ारि�भक ��तवेदन जार� ग�रएको छ । लेखापर��कको िज�मेवार� लेखापर��ण �न�कष�
स�हतको ��तवेदन जार� गनु� हो भने आ�थ�क कारोवार र �वि�य �ववरणको स�पूण� िज�मेवार� �यव�थापनको रहेको छ ।

३ िव��य �ितवेदन

�ा�ी भु�ानी िहसाव

िववरण यस वष�  �.

बजेट �ाि�/भु�ानी ज�मा

�ा�ी (क+ख) ३�९३०४७४३ ४६२१११�४४ ४६२१११�४४

क. �ाि� (संिचतकोषमा आ�दानी बाँ�धने) ३७४३१६१४१ ४४६९४७९४२ ४४६९४७९४२

११००० कर ६१�३११३० ० ०

१३००० अनुदान ३१२४��०११ ४४६९४७९४२ ४४६९४७९४२

संघीय सरकार २�०४२४०११ ४४�९०१९४२ ४४�९०१९४२

�देश सरकार २७०६१००० १०४६००० १०४६०००

जनसहभािगता �०००००० ० ०

ख. अ�य �ाि� १४९��६०२ १�१६३६०२ १�१६३६०२

िवतरण गन�  बाक� राज�व ० ० ०

कोषह� १४९��६०२ १४९��६०२ १४९��६०२

धरौटी ० १७�००० १७�०००

संघीय, �देश सरकार वा अ�य ० ० ०

भु�ानी (ग+घ) ४३�४७१११० ३१३०६४०९९ ३१३०६४०९९

ग. भु�ानी (स��त कोषबाट) ४२३४�२�०� ३००४०३३�७ ३००४०३३�७

२१००० पा�र�िमक / सुिवधा १४��०७००० १३३�७४�०१ १३३�७४�०१

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग ७४���३९१ ४७४�९४०७ ४७४�९४०७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२�००० सहायता (Subsidy) �७१�००० ३६१�६६७ ३६१�६६७

२६००० अनुदान २�०१००० २०४०२२� २०४०२२�

२७००० सामा�जक सुर�ा १४४७१२�० �११९४१७ �११९४१७

२�००० अ�य खच� २३७२००० १७१०९७० १७१०९७०

३१००० गैर िव�ीय स�प�ी / पूँजीगत खच� १७�०�४�६६.�४ १०३��२�९�.९� १०३��२�९�.९�

घ. अ�य भू�ानी १४९��६०२ १२६६०७१२ १२६६०७१२

कोषह� १४९��६०२ १२�१७२०१ १२�१७२०१

धरौटी ० ३४२३२१ ३४२३२१

संघीय, �देश सरकार वा अ�य ० ० ०

क�ी रकम भु�ानी/दा�खला गन�  बाक� -१९��०९.� -१९��०९.�

ङ. यो वष�को बचत (�युन) -४९१६६३६६.�४ १४९०४७४४� १४९०४७४४�

च. गतवष�को �ज�मेवारी रकम (अ.�या) १६७३२१ १६७३२१

वषा��तको बाक� रकम (ङ + च) -४९१६६३६६.�४ १४९२१४७६६ १४९२१४७६६

ब�क तथा नगद बाक� १�०१�४७६६ १�०१�४७६६

अ�तरसरकार� ह�ता�तरण तफ� को आय �यय �ववरण

आ�दानी िशष�क रकम � खच�।िनकासा रकम �

उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय ३०००००० उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय ३००००००

सामा�जक िवकास म��ालय १४००००० सामा�जक िवकास म��ालय १४०००००

सामा�जक िवकास म��ालय(संघ शसत�) २००००० सामा�जक िवकास म��ालय(संघ शसत�) २०००००

आ�त�रक मािमला तथा कानुन म��ालय ४३००० आ�त�रक मािमला तथा कानुन म��ालय ४३०००

सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ६६२०४००० सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण ६६२०४०००

�थानीय पूवा�धार िवकास सा�ेदारी काय��म ४�००००० �थानीय पूवा�धार िवकास सा�ेदारी काय��म ४�०००००

ग�रब सँग िव�ववेर �४६००० ग�रब सँग िव�ववेर �४६०००

ज�मा ७��९३००० ज�मा ७��९३०००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४ िव��य �ितवेदनः 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले ��येक वष�को साउन एक गतेदे�ख आगामी वष�को असार मसा�तस�मको
अव�धलाई आ�थ�क वष� कायम गरी आय र �यवयको िहसाव रा�नुपद�छ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोक�य अनुसार गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो आ�थ�क काय�
�णलीको �यव�थापन गनु�पद�छ । यस स�ब�धमा दे�खएका �यहोरा देहाय बमो�जम छन्
· �थानीय तहले संिचत कोषमा गत िवगतको बाँक� यस वष� �ा� रकम, संिचत कोषवाट भएको खच� तथा खच� नभइ वाँक� रहेको रकम �प� दे�खने गरी खाता राखेको छैन
भने �थानीय सरकारको कोषको �ाि� र भु�ानीको एक�कृत वािष�क �ितवेदन (NPSASअनु�प)म=ले=प=फा= नं= २७२ ले समेत आय �ययको यथाथ� िच�ण गन�
सकेको छैन ।
· �थानीय तहले खाता अनुसारको ब�क समायोजन िहसाब खाता राखेको छैन । जसबाट �थानीय तहको असार मसा�तको ब�क मौ�दात र �े�ताको मौ�दातमा फरक
दे�खएको छ ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को िनयम ७२(२) मा नेपाल सरकारले िनधा�रण गरे बमो�जमको आय र �ययको वग�करण तथा खच� शीष�क स�ब�धी �यव�था
अवल�बन गनु�पन� तथा िनयम ७६(२) मा महालेखा परी�कबाट �वीकृत भए बमो�जमको ढाँचामा लेखा रा�नुपन� �यव�था गरेकोमा यस पा�लकाले २०७६।२।१९ मा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको NEPSAS basedढाँचामा �ितवेदन तथा लेखा�न गरेको पाईएन ।
· एिककृत आ�थ�क संकेत विग�करण तथा �या�या २०७४ अनुसार चालू र पुजीगत िशष�कमा रकम िविनयोजन गरी खच� गनु�पन�मा कितपय काय��म चालुवाट गनु�पन�मा
पुजीगत िशष�क र पुजीगत िशष�कवाट गनु�पन�मा चालु िशष�कवाट खच� भएकोले उ� �या�या अनुसार वजेट तयार तथा काया��वयन भएको छैन । अतः खच� िशष�कले यथाथ�
िशष�कगत खच� रकमको िववरण िदन स�ने अव�था रहेन ।
· पा�लकाले गत आ व को लेखा�र�ण �ितवेदन बमो�जम � १०७३४४६८७ बैक मौ�दात देखाएकोमा िवितय �ितवेदन २७२ मा � १६७३२१ सारेको दे�खएको छ।
पा�लकाले �ज�मेवारी नसारी खच� गरेको दे�खएको छ। �ज�मेवारी नसारी खच� गरेकोले � १०७३४४६८७ फरक परेको दे�ख�छ। को स�व�धमा यथाथ�ता एिकन गरी
आ�दानी वा�नुपद�छ।
· सु�को िव��य िववरण अनुसार � १५०१५४७६५।६४ बैक मौ�दात रहेकोमा बैकमा संिचत कोष तथा िविवध खातामा � १४१७४६६७२।देखाएकोले �.८४०८०९३
फरक परेको दे�ख�छ। यस स�ब�धमा पा�लकाले एिकन गनु�पन� दे�ख�छ।
· पा�लकाको धरौटी खाता सु�मा समावेस गरेको पाइएन। पा�लकाले कोष तथा खाताह�को अ�ाव�धक गरी लेखा�न गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५ बैक िहसाब िमलान नगरेको 
�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमो�जम �थानीय तहले आ�नो कारोबारको लेखा महालेखा िनय��क काया�लयको �सफा�रशमा
महालेखापरी�कबाट �वीकृत भएको ढाँचामा रा� नुपन� उ�ेख छ । सो बमो�जम मा�सक �पमा �े�ता र बैक खाताको िहसाब िमलान िवबरण (म=ले=प=फा= नं= २७३)

तयार गनु�पन�मा �थानीय तहले स�ालन गरेको िविभ� खाताको ब�क िहसाब िमलान िववरण तयार गरेको दे�खएन। पा�लकाले वकै िहसाव िमलान िववरण तयार गरी �े�ता
अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।

६ अनुदान िफता�ः 
संघीय एवं �देश सरकारको कानून एवं काय�िव�ध बमो�जम ती िनकायबाट �थानीय तहमा �ा� ह�ने समपुरक वाहेकका अनुदान वष�भरी खच� नभई बाँक� रहेको अव�थामा
स�ब��धत िनकायमा िफता� गनु�पन� �यव�था रहेको छ।पा�लकाले िविभ� शशत� अनुदा � ३७००५९७२।अनुदान �ा� भएकोमा िशष�कको रकमम�ये आषाढ मा�तस�ममा
खच� नभई बाँक� रहेको रकम �- ७००००००। िफता� गरेको पाइएन।खच� नभई बाँक� रहेको रकम स�ब��धत िनकायमा िफता� गरी सोको �माण पेश गनु�पन� �

७,०००,०००

७ आ�त�रक िनय��ण 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमो�जम आ�त�रक िनय��ण �णाली तयार ग�र लागु गनु�पन�मा लागु गरेको पाईएन। यस स�व�धमा दे�खएका अ�य
�यहोराह� तपिशल वमो�जम रहेका छन
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 11 अनुसार आ�नो �े�िभ�को आधारभुत त�यांक संकलन, अिभलेखांकन र �यव�थापन गनु�पन�मा सो गरेको पाईएन ।·
पा�लकाले २०७७।७८ को अव�धमा भएको आ�नो आ�थ�क कारोवारको अनुसुची २११ वमो�जम ढाँचामा वािष�क �ितवेदन तयार गरेको पाईएन ।
· पा�लकाले काय��मगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पा�लकाबाट यस वष� संचा�लत काय��म तथा योजनाको काया��यवयन र सेवा �वाह समेतको
वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार गरेको पाईएन।
· काया�लयको �े�ता र वकै िवचको िहसाव फरक परे वा नपरेको स�व�धमा वकै िहसाव िमलान िववरण तयार नगरेको कारण िहसाव िमलान भए नभएको स�व�धमा यिकन
गन� सिकएन ।
· राज�व संकलन स�ब�धमा सुचना �िब�धको �योग गरी सबै कारोबार बैिक� �णाली माफ� त गन� गरेको दे�खएन । �थानीय राज�व �यव�थापन �णाली �योगमा
आएतापिन पुण��पमा काया��वयनमा आउन सकेको छैन ।
· अ�तर सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमो�जम म�यकालीन खच� संरचना तयार गनु�पन�मा पा�लकाले सो बमो�जम म�यकालीन खच�को संरचना
तयार गरेको पाईएन ।
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· �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नोअ�धकार�े�िभ�का िवषयमा �थानीय�तरको िवकासका लािग
आव�धक, वािष�क, रणनीितगत िवषय, �े�गत म�यकालीन तथा दीघ�कालीन िवकास योजना तयार गरी काया��वयनमा �याएको पाईएन ।
· �थािनय तहले आ�नो �े�मा काया��वयन ह�ने आयोजनाको िब�लेषण गरी स�भा�य आयोजनाको ब�क खडा गरेको दे�खएन ।
· िदगो िबकास योजना (२०१५-३०) लाई काया��वयन गन� स�दभ�मा ल�यलाई आ�त�रक�करण गन� र म�यका�लन ल�यह� तोिक मु�या�न गन� काय� भएको दे�खएन ।
· पा�लकाले �ज�सी सामानको एक�कृत िववरण तथा सहायक �ज�सी खाता अ�याव�धक नगरी केही सामान वडा काया�लय तथा िविभ� संघ सं�थालाई िवतरण गरेको
पाईयो भने वडालाइ आव�यक पन� अ�धकांश सामान वडाले नै ख�रद गन� र �ज�सी पिन वडाले नै वा�ने गरेकोले नगरपा�लकाको मुल �ज�सी खातामा उ� सामान चढाएको
दे�खएन ।
· वडा काया�लयमा रहेका �ज�सी सामान सिहतको अिभलेख दे�खने गरी पा�लकाको मूल �ज�सी खाता अ�याव�धक गरेको पाईएन ।
· �ज�सी िन�र�ण �ितवेदनमा उ�ेख भए अनुसार िविभ� मालसामान मम�त तथा �ललाम गनु� पन�मा गरेको पाईएन।
· मु�य अिभवृि� कर िनयमावली, २०53 को िनयम 6क मा ठे�का स�झौता र कर भु�ानीको जानाकारी स�व��धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई निदएको तथा इ
टीिडएस नगरेको पाइयो।
· कुनै रकमको भु�ानी िदँदा �रत पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी र�सद िवल भपा�इह�मा �सल�सलेवार न�वर रा�ख काया�लय �मुखले तोकेको कम�चारीले भु�ानी भएको
जनाउने छाप समेत लगाई द�तखत गरी �मािणत गनु�पन�मा सो अनुसार गरेको पाईएन ।
· साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 2064 को िनयम 7 र 8 मा ख�रदको गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार गनु�पन�मा तयार गरेको पाईएन।
· ठे�काह�को िव�तृत िववरण दे�खने गरी ठे�का अिभलेख खाता र क��ट�जे�सी खाता राखेको पाईएन।
· �थानीय तहले िनमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा सिमित माफ� त काय� गराएकोमा िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने सामानको गुण�तर परी�ण गरेको पाइएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 2074 को दफा 7(2) अनुसार साव�जिनक ख�रद िनयमावली वनाई लागु गन� स�ने �यव�था भएकोमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली
वनाएको पाईएन ।
· �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमो�जम �थानीय तहले भू-जो�खम संवेदनशीलताका आधारमा ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड तो�नुपन� र
�य�तो मापद�डको अधीनमा रही तोकेको �े�मा मा� भवन िनमा�ण गन� �वीकृित िदन स�ने �यव�था भएकोमा यस �थानीय तहले ज�गाको उपयोग स�ब�धी मापद�ड बनाई
लागू गरेको दे�खएन ।
· सं�था दता� ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पा�लकाबाट संचालन भएका िविभ� योजना िनमा�ण काय� गन� सिमित गठन गरेका उपभो�ा सिमित ऐनको उ� �यव�था
अनुसार मा�यता �ा� ह�ने गरी दता� गरेको पाइएन ।
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· स�ा�लत योजनाको सूचना पाटीमा आय–�यय, अपेि�त र वा�तिवक लाभका साथै उपभो�ाको योगदान र काय�स�पादन लगायतका िवषयमा �प� गरी सरोकारवाला
सिहतको साव�जिनक सुनुवाई र साव�जिनक परी�णलाई अिनवाय� गनु� गराउनु पन�मा अ�धकांशतः पालना भएको पाईएन।
· वातावरणको संर�णको एिककृत िदघ�कालीन योजना तयार गरेको पाइएन ।शहरीकरण भैरहेका �थानलाई म�यनजर रा�द ैफोहोरमैला �यब�थापन �थल पिहचान एबं
काय�योजना तयार गरेको पाईएन ।
· सुशासन (�यव�थापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ अनुसार नाग�रक वडाप�मा उ�े�खत सेवाह�को काया��वयन ��थती अनुगमन गन� अनुगमन संय�� तय गरेको
पाईएन ।
· यस वष� पा�लकाले क��ट�जे�सीवाट िविभ� िशष�कमा खच� गरेको भएता पिन योजनागत क��ट�जे�सीको खाता राखेको छैन ।
· वजेट तथा वािष�क काय��म अनुसारको �गित तयार नगरेकोले पा�लकाको वजेट, शशत� तथा िवषयगत अनुदानको काय��म काया��वयनमा आए नआएको र काय��म
अनुसारको �गित भए नभएको संव�धमा एिकन गन� सिकएन ।
· िनजामती सेवा ऐन, 2049दफा ५ (क) वमो�जम कम�चारीह�को काय� िववरण वनाई लागु गरेको पाईएन ।
· िवपद ्जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा �थानीय िवपद ्�यव�थापन सिमितले गरेको कामको वािष�क �ितवेदन �ज�ा िवपद ्�यव�थापन
सिमित तथा �देश िवपद ्�यव�थापन काय�कारी सिमित सम� पेस गनु�पन� �यव�था रहेकोमा �ितवेदन तयार गरी स�ब��धत सिमितमा पेस गरेको नदे�खएको,
· वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा �थानीय तहलेिनयमावलीको अनुसूची वमो�जम सडकह� िनमा�ण, १०० िम स�मको पुल, �ल�ट �सँचाइ, सडक �तरो�ती
लगायतका काय�मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� र नगरेमा दफा ३५ वमो�जम �= ५ लाख स�म ज�रवाना ह�ने �यव�था भएकोमा �थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा
गराएको अिभलेख नराखेको,
· �थानीय सरकार स� चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा �थानीय तहले साव�जिनक स�प��को संर�ण गनु�पन� उ�ेख भएकोमा सो को अिभलेख नराखेको,
· तसथ� पा�लकाले आ�त�रक िनय��ण �णालीलाई तोक�ए बमो�जम �भावकारी र िव�वशनीय बनाइ सेवा �वाह सु�ढ बनाउने तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ ।

८ सेवा �वाह 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को प�र�छेद ३ मा पा�लका तथा वडा काया�लयको काम कत��य र अ�धकारको �यव�था छ । पा�लकाबाट �ा� िववरण अनुसार यस
वष� ज�म दता� तथा दता� ८९वटा, मृ�यदुता� ३३ वटा, नाता �मािणत ६८वटा, घरवाटो िशफा�रश २७वटा, नागरीकता िशफा�रश १७०वटा वसाइसराइ ८र अ�य ८८६वटा
दता� तथा �सफारीस गरी सेवा �वाह गरेको दे�खयो । पा�लकाले स�व�ध िव�छेद, बसाई सराई, प�ीकरण दता� तथा �सफा�रश, पा�रवा�रक लगतको अिभलेखआिदको
स�ब�धमा अिभलेख राखेको छैन भने �थानीय त�यांक स�व�धी नीित, कानून तथामापद�ड समेत वनाएको छैन । ऐन बमो�जम कानून वनाई सोको अिभलेख �यव��थत
गनु� पद�छ
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९ �यायीक सिमितः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ दे�ख ५३ स�म अ�धकार �े� तथा �याय स�पादन �ि�याको �यव�था गरेको छ । सिमितमा परेको उजुरीम�ये
मेलिमलाप �कृितका आधारमा िववाद दता� भएको ३ मिहनािभ� टु�ो लगाउने �यव�था छ । लेखापरी�णको �ममा �ा� िववरण अनुसार गतबष� फ��यौट वा कारबाही
िकनारा गरी टु�ो लगाउन बाक�नरहेको र यो बष� १० मु�ा दता� भएकोमा ९ वटाफ��यौट भई १ बाँक� दे�ख�छ । �याय स�पादन �ि�यालाई ऐनले तोकेको �यादिभ�
फ��यौट वा कारबाही िकनारा गरी टु�ो लगाउनुपद�छ ।

१० न�सा पासः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा �थानीय तहले न�सापास गनु�पन� र न�सापास नगराई भवन िनमा�ण गन� नह�ने उ�ेख छ । यस पा�लकावाट आ-व-

२०७७।७८ मा २ वटा घरको न�सापासको लािग िनवेदन िदएकोमा २लाई�थायी अनुमित िदएको छ भने गत वष� अनुमित �लएका दे�खएन । पा�लकाले आ�नो �ेि�भ�को
धेरै घरह� बनेको अव�थामा समेत न�सा पास गररेको पाइएन । घरह�को अिभलेख नराखेको ह� ँदा न�सा पास नभएका घरको सं�या एिकन ह�न सकेको छैन । सो को
अिभलेख त�यांकको �यव�थापन गनु�पद�छ ।
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११ �े�गत बजेट र खच� 
�थानीय तहको एक�कृत, समानुपाितक र िदगो िवकासका �े�गत �पमा समानुपाितक बजेट िविनयोजन गरी खच� गनु�पन� ह��छ । यस पा�लकाको २०७७।७८ को �े�गत
बजेट र खच�को ��थित देहायअनुसार रहेको दे�ख�छ ।

�स.नं. �े�/उप �े� िविनयोजन खच� खच� (%)

१ आ�थ�क िवकास २६७४५००० ११४५३९४६ ४२.८३

२ सामा�जक िवकास १५९२०५२५० १३८८३९६७४ ८७.२१

३ पूवा�धार िवकास १५५३४५८६७ ९४५५२८९३ ६०.८७

४ सुशासन तथा अ�तरस�ब��धत �े� १२३००००० २३९५५२६ १९.४८

५ काया�लय स�ालन तथा �शासिनक ६९८८६३९१ ५३१६१३४८ ७६.०६

कुल ज�मा ४२३४८२५०८ ३००४०३३८७ ७०.९३

उि��खत िववरण अनुसार पुवा�धार िवकासमा कुल खच�को ६०।८७ % रहेको छ भने सामा�जक िवकासमा ८७।२१ �ितशत खच� भएको दे�खएको छ । पँूजीगत खच�मा
वृि� गरी लि�त उ�े�य हा�सल गनु�पद�छ ।
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१२ चौमा�सक खच�ः 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम २३ बमो�जम �वीकृत भएको काय��ममा िनयम २५ बमो�जम चौमा�सक �गित िववरण वनाई पेश गनु�पन� र चौमा�सक
काय�ल�य तथा कय��म बमो�जम काय�स�पादन स�प� गरी कय��म काया��वयन गनु�पन� �यव�था छ । काया�लयले उपल�ध गराएको िववरण अनुसार चौमा�सक पु�जगत
खच�को ��थित देहाय बमो�जम छ ।कुल खच� म�ये ते�ो चौमा�सक खच�� ६१४०२७९७ खच� भएको िववरण पेश भएको छ । वषा��तमा हतारमा काम गराउँदा कामको
गुण�तरमा असर पन� दे�खएकोले िनयममा भएको �यव�था अनु�प आषाढमा खच� गन� प�रपाटीमा िनय��ण गनु�पद�छ ।

�.सं. बजेटउपशीष�क बजेटरखच� �थमचौमा�सक दो�ोचौमा�सक ते�ोचौमा�सक

बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच� बजेट खच�

१ पँु�जगत १७५०५४ १०३८५२ १०६९२ ३१७५८ ६१४०३

खच� �ितशत ५९।३२
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१३ योजना र काया��वयन 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमो�जम �थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभािगतमूलक, उ�पादनमूलक र �ितफल �ा� योजना छनौट गरी
�ाथिमिककरण गनु�पन� �यव�था छ । साथै योजना बनाउँदा म�यम तथा दीघ�कालीन �कृितका आयोजनाह�को सूची समेत तयार गरी काया��वयनमा �याउनु पन� �यव�था
छ । काया�लयले योजना छनौट गदा� ऐनमा भएको �यव�था अनु�प दीघ�कालीन �कृितका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टु�े योजनामा ठुलो मा�ामा बजेट
छु�ाएको अव�था छ । साना तथा टु�े योजनामा वजेट िविनयोजन गदा� िदघ�का�लन उपल�धी नह� ँने ह� ँदा य�ता काय�मा िनय��ण गरी ठुला योजना छनौटलाई
�ाथिमकतामा रा�खनुपद�छ ।यस वष� उपभो�ा सिमितमाफ� त भएका कामका योजनाह� देहायअनुसार छन्:

�. सं. िववरण योजना सं�या रकम

१ � १ लाख भ�दा कमको योजना १७ ८५००००

२ � एक लाख एक दे�ख पाँच लाख स�मका योजना ८९ १६७०००००

३ � ५ लाख दे�ख १० लाख स�मका योजना ७ ४४०००००

५ ५० लाख भ�दा मा�थका योजनाह� ५ ९८९८६७६६

ज�मा १२०९३६७६६
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१४ काय��मगत �गितः 
पा�लकाले तोिकएको ल�य पुरा गरी शत लि�त �गित हा�सल गनु�पद�छ । काया�लयले देहायका काय��ममा शु�य �गित गरेको छ । पुरा गन� स�ने योजनाह� छनोट गरी
काया��वयनमा लैजानुपद�छ। पँूजीगत काय��म तफ�  कम �गित भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:

काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम िविनयोजन खच�

अजु�नचौपारी नेवारभ��याङ सडक िनमा�ण ४४७ ०

�वा��य चौक�को �यनुतम सेवा मापद�ड काय��वयन ३०० ०

ब गुर पालन काय��म २००० ६४०

सौय� उजा� �िब�ध जडान ३०० ०

आय आज�न काय��म स चालन २००० ६५०

िव�ालय भौितक पुवा�धार िनमा�ण अनुदान १००० २००

रैथाने बाली �व��न काय��म १००० २८१

मकै उ�पादन �व��न काय��म ३००० ८४

झो.पु अजु�नचौपारी गाउँपा�लका �याङजा २७०० ०
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१५ अव�डा बजेटः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ बमो�जम �थानीय आ�थ�क अव�था समेतको आधारमा बजेट तथा काय��मको �ाथिमक�करणका आधार तयार गरी �ोत अनुमान
तथा सीमा िनधा�रणका आधारमा अब�डा नराखी आय–�ययको अनुमान पेस गनु�पन� �यव�था छ भने अ�तर-सरकारी िव� �यव�थापन ऐन, २०७४को दफा २७ मा
स��चत कोषमा�थ �ययभार ह�ने रकम वाहेकका अ�य रकम आ�नो वजेटमा �यव�था गरी स�व��धत �यव�थािपकावाट �य�तो वजेट �वीकृत भएपिछ मा� खच� गनु�पन�
उ�ेख छ। यस �थानीय राहत ,उ�ार तथा पुन��थापना िशष�कमा एकमु� �पमा � ६६ लाख वजेट रा�ख खच� गरेको पाइयो बजेट अब�डाको �पमा राखी तोक आदेशबाट
खच� गन� �ि�यामा िनय��ण गनु�पद�छ।

१६ तलिब �ितवेदन पास नगरेकोः 
संिघय मािमला तथा समा�य �शासन म��ालयको च नं १८० �� सं�या २०७६।७७ को प� अनुसार �थानीय तहको कम�चारी र संघबाट काजमा �थानीय तहमा
कामकाज गन� खिटएको कम�चा�रको हकमा स�ब��धत �ज�ा ��थत कोष तथा लेखा िनय��क काया�लय बाट तलबी �ितवेदन पास गरी तलब भु�ानी गनु�पन�मा पा�लकाले
आ व २०७७।७८ मा तलबी �ितवेदन पास नगरी � ११ करोड ६५ लाख ९९ हजार खच� लेखेको छ।काया�लयले तलिब �ितवेदन पास ग�र खच� गनु�पन� तफ�  �यान
िदनुपद�छ।

१७ अनुगमन तथा �मण खच�ः 
�मण खच� िनयमावली, २०६४ को िनयम २१ मा �मण खिटने पदा�धकारी वा कम�चारीले �मण गरेपिछ सो को अिभलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा रा�नुपन� तथा �मणलाई
िव�वसनीय वनाउन आव�यकता अनुसार आ�तरीक िनय��ण �णालीको थप �यव�था गनु�पन� उ�ेख छ । िनयम १९ मा �ज�ािभ�को ठाउँको दरुीको िववरण रा�नुपन�
उ�ेख छ । काया�लयले यस वष� िवषयगत िशष�क तथा क��ट�जे�सी वाहेक चालू खच� िशष�कवाट �.१५ लाख ९८ हजार खच� लेखेको छ तर �मणको उ�े�य, अनुगमन
तथा �मण �ितवेदन, �मण अिभलेख, दरुीको िववरण, सवारी साधनको िटकट आिद राखेको छैन । जसले गदा� अनुगमन तथा �मणको सिह सदपुयोग भएको छ भ�े
आधार रहेन । यसमा सुधार गनु�पन� दे�ख�छ ।

१८ �याज अनुदानः 
पा�लकािभ� कृिष पेशामा संल� कृषकह�लाई कृिष �े�तफ�  थप �ो�साहन र उ��ेरणा ग�र कृिष �े�को उ�पादन र उ�पादक�व वृि� गन� उ�े�यले �यवसाियक कृषकह�लाई
उनीह�ले गरेको �यवसायलाई आधार मानी कृिष सहकारी सं�थाह�सँग सम�वय गरेर �यवसाियक कृिष पशुपंि� तथा म�य कजा�मा �याज अनुदान िदने उ�े�यले बािष�क
काय��ममा �याज अनुदान अ�तग�त � ७ लाख िविनयोजन ग�र � ३ लाख ३९ हजार खच� गरेको छ।पा�लकाले �यावसाियक कृिष पशुपंि� तथा म��य कजा�मा �याज
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अनुदान स�ब��ध काय�िव�ध २०७६ तयार ग�र खच� गरेको पाइयो। पा�लकाले कृषकह�लाई बढीमा १० लाख स�मको ऋणमा ९ �ितशत �याज अनुदान िदने िनण�य गरेको
छ। पा�लकाले २१ जना कृषक ह�लाई �याज अनुदानको लािग �सफा�रस गरेकोमा सबै कृषक ह�ले ऋण न�लएको काया�लयको भनाई छ। पा�लकाले कित कृषकले ऋण
�लए ऋण �लएको रकम र समय बारे काया�लयसँग अिभलेख नराखेको र �याज अनुदान िदने बारे कुनै पिन कृषक सहकारी तथा बैक ह�सँग स�झौता नगरेको पाइयो। कृिष
सहकारीको िवलको आधारमा �याज भु�ानी गरेको पाइयो । काया�लय सँग छलफल गदा� बैक तथा कृिष सहकारी ह�सँग कुनै स�झौता नभएको र सो काय��म आ व
२०७७।७८ स�म रहेको भनाई छ। पा�लकाले ऋण �लएको रकमा तथा समयको एिकन ग�र �याज अनुदान भु�ानी गनु�पन� तथा यस काय�िव�ध अनु�प अनुदानको
सदपुयोग भए नभएको पा�लकाले अनुगमन ग�र अनुदानको �भावका�र काय��वयन स�ब�धमा काय�लयले �यान िदनुपद�छ।

भौ. नं. काय��मको िववरण िववरण रकम

१० �याज अनुदान के के कामना कृिष क�पनी र चापागाइ बा�ा फम� लाइ �याज अनुदान रकम भु�ानी ३८९६०

३८ �याज अनुदान के   के कामना कृिष क�पनी �ा �ल लाइ असोज मिहनाको �याज अनुदान रकम भु�ानी ७३९८

६१ �याज अनुदान खा�टे कृिष तथा पशुपालन फम� लाइ �याज अनुदान भु�ानी २९५२६

६७ �याज अनुदान दरौखोला कृिष फलफूल प छी तथा पशुपालन फम� लाइ २०७७ साल असोज र कात�क मिहनाको अनुदान रकम भु�ानी १४७९६

८७ �याज अनुदान चापागाइ बा�ा फम� लाइ २०७७ साल असाेज काित�क र माग� मिहनाको �याज अनुदान रकम भु�ानी २३४५२

१४३ �याज अनुदान दरौखोला कृिष फलफूल तथा पशुप�छी फम� लाइ �याज अनुदान रकम भु�ानी २१९४७

१५५ �याज अनुदान चापागाइ बा�ा फम� लाइ �याज अनुदान रकम भु�ानी २३८६९

२२७ �याज अनुदान �याज अनुदान बापतको रकम �ी चापागाइ बा�ा फम� लाइ भु�ानी ८४०९

२३९ �याज अनुदान चापागाइ बा�ा फम� लाइ �याज अनुदान रकम भु�ानी १७०९०

३२२ �याज अनुदान र �याज अनुदान रकम भु�ानी ३७७२७
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३३९७८८

१९ िवलभरपाई वेगरको खच� 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को ३९(५) मा सरकारी रकम खच� गदा� �य�तो खच� पुि� गन� िबल, भरपाई �माण र कागजात संल�
ह�नुपन� उ�ेख छ । पा�लकाले भौ नं १७९।७८।३।२३ बाट रा�� पित शौि�क सुधार अ�तग�त प�क�या मा िव लाई भौितक तथा शैि�क पुवा�धार िवकास काय��मका लािग
� ६५०००० िनकासा िदएकोमा उ� काय��ममा खच� भए नभएको स�ब�धमा कुनै पिन कागजात िश�ा शाखालाई पेश नभएकोले खच� पु�ाई गन� िवलभरपाई पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल गनु�पद�छ ।

६५०,०००

२० बैठक भ�ा बढी दरमा भु�ानीः 
गाउँसभा, नगरसभा र �ज�ा सम�वय सिमितका सद�यले पाउने सुिवधा स�व�धी ऐन, २०७६ को दफा ८ मा सभा, काय�पा�लका, वडा सिमित वा �याियक सिमित साथै
�थानीय तहको अ�य कुनै सिमितको वठैकमा भाग �लएवापत ��येक िदनको लािग अनुसूची वमो�जम � १०००। को दरले भ�ा पाउने �यव�था गरेकोमा महानगरले
देहायका भौचरवाट खच� गदा� �ित वठैक � १५००। को दरले भ�ा उपल�ध गराएकोमा ऐनमा तोिकए भ�दा विढको दरले भ�ा िवतरण गदा� देहायअनुसार वढी भु�ानी
भएको दे�खएकोले वढी भु�ानी भएको रकम असुल गनु�पन� �

भौ नं सिमितको नाम खच� भएको रकम खच� ह�नुपन� रकम कर क�ी पिछको वढी भु�ानी

११९ आठौ गाउँसभा स�ालन ९४५०० ६३००० २६७७५

२७६ नवौ गाउँसभा स�ालन ११५५०० ७७००० ३२७२५

ज�मा ५९५००

५९,५००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम



https://nams.oag.gov.np17 of 47

२१ परामश� सेवा ख�रद 

पा�लकाको काया�लयले यस बष� तिपसलका िड.िप.आर काय�का लािग िविभ� परामश� दातासँग स�झौता गरी देहायअनुसार परामश� खच� लेखेको छ।

भौ नं िववरण भु�ानी पाउने रकम

११ नदीज�य पदाथ� उ�खनन लागी �ार��भक बाताबरिणय प�र�ण �ी यनुा इ��जिनय�र� सिभ�सेज �ा �ल २२६०००

५७,२९६ औ�योिगक �ामको िडिपआर ि�न िवच इ�भाइरोमे�टल इ��जिनय�र� १८१६०२२

८४,८६ गाउँपा�लका अ�तग�तका ROADS ह�को DPR िनमा�ण एडन इिन�जिनय�र� सोलुसन �ा �ल १८१६१७२

६८ �यि�गत घटना दता�का दता� िकताब िडजीटा◌�इजेशनका �ी ए�स एल स�ट टेक �ा �ल २९४१२१

१६०,२१३ औ�योिगक �ाम िनमा�ण गन�का लािग DPR REVIEW इनोभेिटभ इ��जिनय�र� सिभ�स �ा �ल १३५६०००

२१४,३२५ �शासिनक भवनको DPR हेिबल इ��जिनय�र� क�स�टे�सी १४६१६५५

ज�मा ६९६९९७०

यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा यस �कार छन ।
वीमाः साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ३८ बमो�जम स�झौता गन� परामश� दाताले स�झौता गरेको तीस िदन िभ� स�झौताको कुल रकम समे�ने गरी साव�जिनक
िनकायलाई िनसत� भु�ानी ह�ने पेशागत दािय�व िवमा (�ोफेशनल �यािव�लटी इ�सोरे�स) पेश गनु� पन� �यव�था िनयमावलीको िनयम ८०(७) मा उ�ेख भएकोमा
काया�लयले परामश�दाताको पेशागत दािय�व िवमा पेश गन� लगाएको छैन । ख�रद कानुनको पालना गनु�पद�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२२ सोझै ख�रद 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यमबाट गनु� पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१
मा � २० लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन�मा सो नगरी देहायका िबिभ� फम�ह�बाटकाया�लय सामानह� �सधै ख�रद ग�रएको तथा सोझै ख�रद
काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा एउटा आपूित�कता�संग सीमा भ�दा बढी रकमको सोझै ख�रद गन� नह�ने उ�ेख भएकोमा काया�लयले �ित�पधा��मक तरकाबाट ख�रद
गदु�पद�छ।

भौ नं ख�रदको िववरण आपुित�कता�को नाम भु�ानी रकम

२८ मसल�द तथा काया�लय सामाि� ख�रद ��वल ि��टस� ए�ड �टेशनरी स�लायस� २१४२५१

२८ मसल�द तथा काया�लय सामाि� ख�रद लेखा क��यटुस� ए�ड गुडस स�लायस� १५८१४९

२९ मसल�द तथा काया�लय सामाि� ख�रद ��वल ि��टस� ए�ड स�लायस� १३५६००

६३ मसल�द तथा काया�लय सामाि� ख�रद पराजुली मोबाइल से�टर २१३८१८

११८ मसल�द तथा काया�लय सामाि� ख�रद भोले बाबा इ�टर�ाइजेज १२२७७४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२३ न�स� भ�दा बढी भु�ानीः 
अथ� म��ालयको काय� स�ालन िनद�िशका २०७५ मा सबै �कारका ता�लम गो�ी सेिमनार काया�शाला स�ालन स�ब��ध खच�को मापद�डमा �ितवेदकको पा�र�िमक �
१०००।दरले भु�ानी गनु�पन� उ�ेख भएकोमा पा�लकाले िविभ� काय��ममा फरक दरले �ितवेदकको पा�र�िमक भु�ानी गरेकोले बढी भु�ानी भएको असुल ह�नुपन� �

भौ नं काय��मको �यहोरा �ितवेदकको नाम भु�ानी रकम बढी भु�ानी

७८ लैि�क िहंसा व�� १६ िदने अिभयान िदपक थापा ३००० २०००

११९ आठौ गाउँसभा स�ालन िदपक थापा २००० १०००

२८० हा�जर जवाफ �ितयोिगता �यामनारायण काफले २००० १०००

ज�मा ४०००

४,०००

२४ राहत उ�ार तथा पुन��थापना खच�ः 
सरकारको बािष�क काय��ममा परेका बाहेक कुनै पिन सरकारी तथा गैरसरकारी सं�थालाई आ�थ�क सहायता र अनुदान निदने, तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा�
�ितपूित�, आ�थ�क सहायता तथा  औषधी उपचार खच� वापत आ�थ�क �दान गन�, य�तो सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको अिभलेख राखी एउटै �यि� वा सं�थालाई
दोहोरो सहायता उपल�ध गराउन नह�ने �यव�था साव�जिनक खच�मा िमत�यियता र �भावकारीता कायम गन� स�व�धी नीितगत माग�दश�न, २०७५ मा उ�ेख छ।साथै
उपरो� �यव�था �देश सरकार तथा �थानीय तहका सव ैकाया�लयह�, सव ैपदा�धकारी एंव कम�चारीह�ले पालना गनु�पन� उ� माग�दश�नमा उ�ेख छ।पा�लकाको िव�ीय
समानीकरण चालु अ�तग� राहत उ�ार तथा पुनथा�पना खच�मा � ६० लाख बजेट अब�डा रा�ख � ३९ लाख ८३ हजार खच� गरेको छ। खच� गदा� वा�तिवक राहत तथा
आ�थ�क सहयोग गनु�पन� �यि�ह�लाई �कोप तथा �ितको मापन नग�र � ५ दे�ख १५ हजार को दरले �यि�ह�लाई िविभ� भौचरबाट भु�ानी िदएको छ। आ�थ�क
सहायता पाउने �यि� तथा सं�थाको लगत रा�ने नगरेको तथा स�व��धत वडा�य�ह�को �सफा�रसमा सहायता िदएको ज�ता अव�था दे�खयो।पा�लकाले आ�थ�क
सहायताएंव अनु�पादक चालु �कृितका खच�मा कटौती नगरी पँू�जगत खच�को िह�सा बढाउन स�ने अव�था छैन।उ�पादनिशल �े�मा लगानी नगरी आ�थ�क बृि� हा�सल
गन� नसिकने भएकोले य�ता �कृितका खच�मा कटौतीगनु�का साथै तोिकएको मापद�ड िभ� रहेर मा� �ितपूित�, आ�थ�क सहायता र औषधी उपचार खच� ले�नुपन�
दे�ख�छ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२५

कोिभड तफ� ः 
आय�या तफ� ः कोिभड १९ तफ� ः आ व २०७७।७८ को अषाढ मसा�त स�मको आ�दानी तथा खच�को िववरण िन�न अनुसार रहेको भिन पेश गरेको छः

आ�दानीको �ोत २०७८ असार मसा�त स�म �ा�
रकम

खच� िशष�क २०७८ असार मसा�त स�मको
खच�

संघीय स��त कोषबाट सवारी साधन भाडा ८४०६००

�देश स��त कोषबाट �वारे��टन हो��ड� से�टर

िनमा�ण �यव�थापन

�थानीय तहको आ�नै बजेटबाट िविनयोजन
भएको

२७८८६०२ आईशोलेसन के�� ७४६९१६

िनमा�ण �यव�थापन

संघीय कोिभड कोषबाट जनशि� प�रचालन १८१४९

�देश कोिभड कोषबाट औष�ध एवं �वा��य उपकरण
तथा

७९९७९३

साम�ी ख�रद

अ�य �ोतबाट �ा� िविवध १४६८२१

मौ�दात २३६२३

ज�मा २७८८६०२ ज�मा २७८८६०२

�म भौचर
न�बर
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यस स�ब�धमा दे�खएको �यहोरा िन�नअनुसार छनः
पा�लकाले आ व २०७७।७८ मा �कोप �यव�थापन कोष मा � २५५२२७१।खच� लेखेको छ।
· पा�लकाले िविभ� भौ नं बाट कोरोना सं�मण िनय��णकोलािग िविभ� देशबाट आएको �यि�ह�को आवतजावत तथा �वव संकलन को लािग दिैनक � ८०००। मा
स�झौता गरी िविभ� भौ बाट � ८१७५२१ खच� लेखेको छ।
· �वारे�टीनमा खाजा खाजा बापत �२३५७६४ खच� गरेको छ।
· भौ नं ६७१४१५ बाट औष�ध ख�रदको लािग िविभ� स�लायस� बाट टु�ा टु�करा पारी ख�रद गरी � ९५०८१९ खच� गरेको छ।

२६ घिट दररेटमा राज�व संकलनः 
�देश सरकार आ�थ�क ऐन २०७७ को दफा ८ (१) अनुसुची ६ बमो�जम ढु�ा िगिट बालुवा उ�खनन् र संकलन शु�क �ित �यूिवक िफट � ७ का दरले ह�ने �यव�था छ ।
�थािनय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा �देश र गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको दोहोरो अ�धकार �े�का कर िनधा�रण �देशले िनधा�रण गन� र गाउँपा�लका
तथा नगरपा�लकाले सं�लन गन� उ�ेख छ। साथै दोहोरो करा�धकार �े� मा �देश सरकारको कानुन सँग नबा�झने ह�नुपन� उलेलेख छ। पा�लकाले दरौखोला अजु�नचौपारी
िभरकोट �समाना (प�क� पुल झलु�गे पुलको लगायतका िवकासका संरचनाह�को िनधा��रत मापद�ड अनुसार) दे�ख सहरे घाट स�म ढु�ा िग�ी ४०३५ घ िम (�ित �यु
िफट ७) उ�खननको लािग ठे�का अंक � ९९७४५२। मा पा�लकाले िमित �थम पटक िमित २०७७।०५।२९ मा र दो�ो पटक २०७७।६।१४ मा सुचना �काशन गदा�
ठे�का नपरेको कारण साव�जिनक �थलमा सुचना टाँ�स ग�र �कािशत सुचना अनुसार दरौ खोला िनमा�ण सेवा लाई �ित ४०३५ घ िम उ�खननको लािग �ित �य ुिफट �
३।५१ को दरमा � ५०००००।(कर बाहेक) स�झौता गरेको पाइयो। पा�लकाले �देश कानुन बमो�जम कर संकलन गनु�पन� साथै पा�लकाले उ�खनन गन� सिकने प�रमाण
लाई घटाएर ठे�का लगाउन स�ने भएता पिन करको दरलाई घटाउन नसिकने दे�ख�छ।�देश सरकरको आ�थ�क ऐन बमो�जम कर संकलन नगरेको कारण पा�लकालाई
कम राज�व �ा� भएको दे�खएको �

४९७,४५२

�म भौचर
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२७ असुली गन� बाँक� आ�त�रक आयः 
�थानीय सरकार स�ालन ऐन२०७४ को प�र�छेद ९ िव�ीय अ�धकार �े� अ�तग�त िविभ� कर तथा शु�क लगाउने र आय ठे�का बापत ब�यौता रकम समेत असुली गन�
�यव�था छ ।यस पा�लकाले दरौखोला अजु�नचौपारी िभरकोट �समाना (प�क� पुल झोलु�गे पुलको लगायतका िवकासका संरचनाह�को िनधा��रत मापद�ड अनुसार) दे�ख
सहरे घाट स�म ४०३५ घ िम उ�खनन लािग दरौ िनमा�ण सेवा सँग � ५०००००।(कर बाहेक) राज�व बुझाउने ग�र िमित २०७७।६।३० मा स�झौता गरेको छ।स�झौतामा
�थम िक�ता � २५००००।स�झौताको बखत दा�खला गनु�पन� र दो�ो िक�ता � २५००००।िमित २०७८।०२।२८ स�म बुझाउनुपन� उ�ेख गरेको छ। स�झौताको बुदा
नं १२ मा बुझाउनुपन� िक�ता नबुझाएमा २० �ितशतको दरले ज�रवाना असुल गन� उ�ेख गरेको । दरौखोला िनमा�ण सेवाले दो�ो िक�ता बापत को � २५००००।
लेखाप�र�णको समय स�म पिन नबुझाएको ह�दाँ बािक रकम ज�रबाना सिहत असुल गनु�पन� �

३००,०००

२८ मु�य अिभवृि� कर दा�खला नगरेकोः 
आय ठे�काको मू�य अिभवृि� कर तथा अि�म आय कर असुल नगरेको मु�य अिभवृि� कर ऐन, २०५२ को दफा ५ अनुसार नेपाल िभ� आपुत� ह�ने व�तुको कारोवारमा
मू�य अिभवृि� कर ला�े �यव�था रहेको छ । आय कर ऐन २०५८ को दफा ८९ मा अि�म आयकर १।५ �ितशत बुझाउनु पन� उ�ेख छ ।पा�लकाले आय ठे�काको मू�य
अिभवृि� कर तथा अि�म आय कर असुल नगरेको िन�नानुसारको �यवसायीले कबोल गरेको रकमको मू�यबृि� कर � ६५०००।र अि�म आयकर � ७५००।गरी ज�मा
� ७२५००। रकम बुझाएको �माण पेश गरेको दे�खदनै । कर बुझाएको �माण पेश गन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

७२,५००

२९ अनुगमन मु�यांकन 

ढु�ा िग�ी बालुवा उ�खनन िबि� तथा �यव�थापन स�ब��ध मापद�ड २०७७ को दफा ४ (९) मा उ�खनन् र संकलन गदा� वातवरिणय अ�ययन �ितवेदनमा उ�ेख भएको
शत� ठे�का सत� अनुगमन सिमितले िदएको िनद�शन समेतको पालना गनु� उलेलेख छ भने सोही मापदणडको दफा ७(६) मा उ�खनन् स�लन वा ढुवानीकता�ले उ�खनन्
स�लन वा ढुवानी गरेको प�रमाणको दिैनक अिभलेख अनुसची ४ क बमो�जमको र दिैनक पटके िबि� वा ढुवानी अिभलेख ते�रज अनुसुची ४ ख बमो�जमको ढाँचामा रा�नु
पन� उ�ेखछ ।�ार��भक वातावरण प�र�ण �ितवेदन २०७७ अनुसार ��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको प�रमाण, नापजाँच अिभलेख रा�नु
पन�, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान आिदको पा�लका अनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन गनु�पन� उ�ेख छ। पदाथ�को िवि�को लािग वातावरणीय
�भाव मु�यांकन गरी िन��चत प�रमाण तोिक उ�खन�को �वीकृती िदई ठे�का लगाएको भएतापिन ��येक बष� बषा�याम सिकएपिछ थुपा�रएको ढु�ा िग�ी बालुवाको
प�रमाण, नापजाँच अिभलेख नराखेको, ठे�का स�झौता उ�ेख भएको प�रमाण, �थान आिदको अनुगमन सिमित�ारा िनयिमत अनुगमन गरेको पाइएन। निदज�य पदाथ�
स�ब��ध आगमी िदनमा नीित बनाउन सहज ह�ने गरी उ�खनन भएको प�रमाणको एिकन गन� तथा िविभ� सरोकार िनकायसँगको सम�वलाई जोड िदई अनुगमन
मु�यांकनलाई �भावकारी वनाउनुपद�छ ।
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३० आ�त�रक आय स�ब�धा दे�खएको अ�य �यहोरा 
आ�तरीक आय स�व�धमा दे�खएका अ�य �हयोरा देहायअनुसार छन् :

· व�क नगदी िकतावःकाया�लयले मुल संिचत कोषको व�क नगदी िकताव तयार गरेको छैन । जसले गदा� आ�तरीक आय, िवषयगत िनकाय तथा अ�य �ोतवाट �ा�
आ�दानीको सिह लेखांकन भए नभएको सुिन��चत गन� सिकएन । �ा�ी तथा खच�को िववरण अ�ाव�धक गनु�पद�छ ।
· मनोर�न करः-�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ बमो�जम �सनेमा, िभिडयो हल, सां�कृितक �दश�न हल, संगीत, �थयटर मनोर�न �दश�न �थल,

ऐितहा�सक �थलको �वेश शू�कमा कर �लनूपन� �यव�था छ। आ�थ�क वष� २०७६।७७ मा पा�लकाले यस शीष�कमा कर संकलन गरेको दे�खएन। पा�लकाको �े�िभ�वाट
उ�नु पन� मनोर�न कर पिहचान तथा एिकन गरी असुल गनु�पद�छ।
· जडीवुटी कवाडी र जीवज�तु करःऐनको दफा ६१ मा जडीवुटी कवाडी र जीवज�तु कर लगाउने �यव�था भएकोमा सो को पिहचान गरेको छैन ।
· �यवसाय करः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ५८ बमो�जम गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े�िभ� �यापार �यवसाय वा सेवामा पँु�जगत लगानी
र आ�थ�क कारोबारको आधारमा �यवसाय कर लगाउने उ�ेख छ पा�लकाले आ�ना �े�िभ� �यवसाय गन� करदाताह�को लगत नराखेको तथा करदाताह�को पिहचान
गरेको छैन । जसको कारण उठनुपन� रकम �ा� भएको छैन । सव ै�यवसायलाइ करको दायरामा �याइ आ�तरीक आयमा वृि� गनु�पन� दे�ख�छ
· घर बहालकरः �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ५७ बमो�जम गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन घर पसल �यारेज
गोदाम टहरा कारखाना बहालमा िदएकोमा गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले �य�तो बहाल रकमको १० �ितशत कर संकलन गन� उ�ेख छ।पा�लकाले आफनो �े�िभ�
रहेको करदाताह�को पिहचा लगत तथा कर संकलन गरेको पाइएन। यस स�ब�धमा पा�लकाले राज�व संकलन तफ�  �यान िदनुपन� दे�ख�छ।

३१ िव�ालयमा शैि�क त�या� भ�दा वढी िनकासा

३१.१ काय��म काया��वयन पु��तका २०७७।७८ को काय��म काया��वयन माग�दश�न (ट) मा �थािनय तहका लािग िनधा�रण ह�ने अनुदान िव�ालयबाट भ�रने शैि�क त�या�
(IEMIS) मा आधा�रत ह�ने र �थािनय तहले �ा� ससत� अनुदान िव�ालयलाई िनकासा िदँदा अ�ाव�धक शैि�क त�या�लाई आधार �लनुपन� �यव�था छ । पा�लकाले
ससत� अनुदान िव�ालयलाई िनकासा िदँदा शैि�क त�या� नहेरी िव�ालयबाट गरेको मागका आधारमा िनकासा िदएको दे�ख�छ । लेखापरी�णको �ममा शैि�क त�या�
र िनकासालाई प�र�ण गदा� देहायका िशष�कमा िव�ालयलाई िदएको अनुदान िनकासा शैि�क त�या� भ�दा वढी भु�ानी भएको दे�ख�छ ।

३१.२ काया��वयन पु��तकाको ि�याकलाप नं ३.१ मा �ित िव�ा�थ� लागतका आधारमा क�ा १ दे�ख १० स�म अ�ययनरत िव�ाथ�का लािग िन शु�क पा�पु�तक अनुदान
िनकासा गनु�पन� �यव�था अनुसार शैि�क त�या� भ�दा वढी िव�ाथ�लाई आधार मािन पा�पु�तक िनकासा िदएकोले वढी िनकासा भएको असुल गनु�पन� �

१०९,०७२
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िव�ालयको नाम िनकासा ह�नुपन� रकम िनकासा भएको रकम वढी भु�ानी भएको

ल�मी आ िव ४८२४ ७५७९ २७५५

अमर �योती आ िव १२१८०९ १३२१७७ १०३६८

प�क�या मा िव २४७७४४ २५८३४३ १०५९९

वु� आ िव २९८६८ ३४६१३ ४७४५

वयाले आ िव २३८८० २६४०७ २५२७

सव�दय मा िव १४५१०९ १७२००८ २६८९९

कामा�यदेवी आ िव १३९१० २०३६६ ६४५६

गणेश आ िव १३४३८ १५७४६ २३०८

च�डी डाँडा आ िव २१८१८ २४२९१ २४७३

सर�वित आ िव ३१५९५ ३९७६० ८१६५

जन मा िव १८५१८७ २००७०२ १५५१५

गाउँ फक�  जनिहत आ िव २५१२० २७७८८ २६६८

दरौ मा िव १२९४४३ १४३०३७ १३५९४

ज�मा १०९०७२
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३१.३ ि�याकलाप नं २.७.१३.३ �ित िव�ाथ� लागतका आधारमा िश�ण �सकाइ सामा�ी �यव�थापन अनुदानमा शैि�क त�या� भ�दा वढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� �

िव�ालयको नाम ज�मा िव�ाथ� सं�या िनकासमा िव�ाथ� सं�या वढी सं�या दर वढी रकम

रािनचरी आ िव १४ १७ ३ ५०० १५००

प�क�या मा िव ११ १५ ४ ५०० २०००

कामा�यदवी आ िव ० १० १० ५०० ५०००

च�डी डाँडा आ िव ७ ११ ४ ५०० २०००

जन मा िव १८ २८ १० ५०० ५०००

जन िवकास आ िव ९ १३ ४ ५०० २०००

ज�मा 17500

१७,५००

३१.४ घ�टे मा िव मा क�ा ११-१२ का िव�ा�थ� शैि�क त�या� मा ४ जना दे�खएकोमा पा�लकाले ५४ जनाको �ित िव�ाथ� � २५० का दरले िनकासा गरेको छ । शैि�क
त�या� भ�दा वढी िव�ा�थ�को िनकासा भएको ४९ जनाको � १२२५० असुल गनु�पद�छ ।

१२,२५०

३२ पे�क� बाँिकः 
आ�थ�क काय�िव�ध तथा िव�ीय उ�रदािय�व िनयमावली, २०७७ को प�र�छेद ५ मा पे�क� िदने तथा फ�य�ट गन� स�व�धी �यव�था छ। जसअनुसार काया�लयले
देहायअनुसार �याद समा� भएको पे�क� हालस�म फ�य�ट नगरेकोले उ� पे�क� िनयमानुसार फ�य�ट गनु�पद�छ।

गो भौ पे�क�को िववरण पे�क� �लने �यि� तथा फम� �याद ननाघेको �याद नाघेको

२,५९०,०००
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नं रकम रकम

१० ठाडाखेत गेट िनमा�ण दरौखोला िनमा�ण सेवा ८५,००० ०

२८ �शासिकय भवन िनमा�ण िकराते�वर क�सट��सन ए�ड िड� �ल� क�पनी
�ा.�ल.

५७००००० ०

४० �शासिकय भवन िनमा�ण िकराते�वर क�सट��सन ए�ड िड� �ल� क�पनी
�ा.�ल.

२९७७८५९ ०

८७६२८५९ ०

१५५ Dragon Food,कागित बगैचा �थापना (जनिबकास साना िकसान
सहकारी माफ� त)

जनिवकास साना िकसान कृिष सहकारी सं�था �ल. ० १३०००००

१९१ आय आज�न काय��म स चालन (रापाकाेट का�लका साना िकसान
कृिष सहकारी माफ� त)

�ी रापाकोट का�लका साना िकसान कृिष सहकारी
सं�था ि�लमटेड

० ६५००००

२२४ ब गुर पालन काय��म(दराैखाेला �िमक सहकारी माफ� त) दराै खाेला �िमक सहकारी स �था �लिमटेड ० ६४००००

० २५९००००

३३ कम कर क�ी 
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा �ो�साहन बापतको भु�ानीमा १५ �ितशत कर कि� गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले भौ नं ३०९।२०७८।०३।२६ बाट �वा��य
तफ� को कम�चारीह�लाई मा�सक तलब �केलको ५० �ितशतको दरले २ मिहनाको जो�खम भ�ा � ३३०८८५।भु�ानी िदएकोमा १ �ितशत कर क�ी गरेको पाइयो।१४
�ितशत कम कर क�ी गरेको दा�खला गनु� पन� � ४६३२५

४६,३२५
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३४ पा�र�िमक कर 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२(२) मा �ाकृितक �यि�ले रोजगारीबाट�ा� ह�ने आयको गणना गदा� कर �योजनको लािग नगद आधारमा लेखा�न गनू�पन� र दफा २३ मा
कूनै �यि�ले कर �योजनको लािग यस ऐनको अ�धनमा रही रोजगारी वा लगानीबाट भएको आयको गणनाको लेखा�न नगद आधारमा गदा� िनजले भू�ानी �ा� गदा� वा
िनजलाई सो भू�ानी उपल�ध ह� ंदाको अव�थामा मा� िनजको आय गणनामा रकम �ा� गरेको मानी समावेश गनू�पन� �यव�था रहेको छ ।पा�लकालेदेहायको पदा�धकारी
तथा कम�चारीको पा�र�िमक कर क�ा गरेको छैन। अतः उ� कर असुल गनु�पन� �

नाम बािष�क आय ज�मा क�ी करयो�य आय ितनु� पन� कुल कर ितरेको कर ितनु�पन� बाक� कर

िचन माया गु�� उप�यय� ५४१००० ० ५४१००० १३६०० ५४१० ८१९०

पुजा अया�ल ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४६७८ २६००

पुजा अया�ल कृिष अ�धकृत ४७७८७० ० ४७७८७० ७२८७ ४६७८ २६००

ई�वर कुमार के�स ७०३२१८ २१७८९६ ४८५३२२ ८०३२ ४२८४ ३७४८

�लला देिव गु�� ५७२७२० ९९८४० ४७२८८० ६७८८ ४२४८ २५४०

ज�मा कर १९६७८

१९,६७८

३५ मृ�यू भएका �य��को भ�ा वकै िनकासाः 
सामा�जक सुर�ा काया�िव�ध २०७७ को दफा १५ को उपदफा २ मा भ�ा खाईपाइ आएको कुनै �यि�को मृ�य ुभएको िदन स�मको भ�ा भु�ानी िदनुपन� र सो िमित भ�दा
पिछको रकम िफता� ग�र संिघय संिचत कोषमा दा�खला गनु�पन� �यव�था छ।लेखाप�र�णको �ममा देहायको वडा ह�मा लाभ�ाहीको मृ�य ुप�चात बढी भु�ानी भएको रकम
असुल ग�र संिघय संिचत कोषमा िफता� गनु�पन� �

लाभ�ािहको नाम ना नं मृ�यू िमित ह�नुपन� भ�ा रकम भु�ानी भएको भ�ा रकम वढी भु�ानी रकम िक�ता

वडा नं १

७२,०००
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यम बहादरु रोकाहा ४३६२ २०७७।७।१३ ० २४००० २४००० दो�ो र ते�ो

पदम वहादरु िव� ५५५६ २०७८।२।४ ६४०० १२००० ५६०० ते�ो

वडा नं २

मनमाया गु�� ६९५४ २०७८।२।३ ६३०० १२००० ५७०० ते�ो

वडा नं ३

��मीना का�ले ९९६६ २०७७।६।१२ ७२०० १२००० ४८०० �थम

िड�ी राम पौडेल ७५०१ २०७७।१०।१३ ७३०० १२००० ४७०० दो�ो

रिवलाल का�ले ६४७१ २०७७।१।२० ५००० १२००० ७००० ते�ो

वडा नं ४

नर बहादरु द�ज� ०१ २०७७।६।२६ ८६०० १२००० ३४०० पिहलो

वडा नं ५

मन बहादरु �ेि� १२११ २०७७।६।१ ६१०० १२००० ५९०० पिहलो

उजुर वहादरु िव क १७८० २०७७।१०।२८ ८८०० १२००० ३२०० दो�ो

रेवत �साद ढंुगाना ३६५१ २०७८।२।१७ ७७०० १२००० ४३०० ते�ो

बालकृ�ण पौडेल ४७७७ २०७८।२।२६ ८६०० १२००० ३४०० ते�ो
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ज�मा ७२०००

३६ सुर�ीत नाग�रक आवास काय��मः 
सुरि�त नाग�रक आवास काय�िवधी २०७५ को दफा ३ अनुसार लि�त वग�को पिहचान प�चात दफा ५(४) वमो�जम �थािनय तहसंग स�झौता गरी पिहलो िक�तावापत
साठी �ितशत रकम उपल�ध गराइने र उ� रकम लाभ�ािहले ज�तापाता र काठ लगायतको सामा�ी ख�रद गरी िनमा�ण काय� अगाडी वढाउन खच� गनु�पन� र िनमा�ण स�प�
भएको �ािव�धक �ितवेदन सिहतको �सफा�रसको आधारमा वाँक� ४० �ितशत रकम दो�ो िक�तामा उपल�ध गराउने �यव�था रहको छ।पा�लकाले यस वष� ७४ जना
लाभ�ाहीलाई �थम िक�तावापत � ३०००० का दरले � २५२०००० सुर�ीत नाग�रक आवास अनुदान उपल�ध गराएकोमा अनुदानको �भावकारीताको स�व�धमा
अनुगमन मु�यांकन गरी आवास िनमा�ण काय� स�प� गन�तफ�  �यान िदनुपद�छ।

३७ �धानम��ी रोजगार काय��मः 
�थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार �यि�लाई �यूनतम रोजगारी ��याभूत गराउन एवम् सामूदाियक पूवा�धारह�को िवकास माफ� त नाग�रकको जीवनयापनमा सुधार �याउने
उ�े�यले �थानीयतहिभ� �धानम��ी रोजगार काय��म स�ालनमा रहेको छ । यस काय��म अ�तग�त �थानीय तहिभ�का वडाह�मा सडक ढलान,पैदल माग� िनमा�ण तथा
�सिढ िनमा�ण काम लगायतका १६ वटा िनमा�णका काय��म स�ालन गरी यस वष� २२५ जना वेरोजगारको सुिचमा दता� गराएकोमा ८९ जनालाई रोजगारी उपल�ध गराई
�िमक �यालामा � ४२६५७६६ खच� गरेको छ । उ� खच�वाट लि�त वग�मा अ�पकालीन रोजगारी सृजना भए तापिन कामको दीगोपना तथा दीघ�कालीन रोजगारी सृज�ना
भएको दे�खंदनै ।

३८ मे�पा काय��म 

ग�रिव िनवारणका लागी ल�ु उ�म िवकास काय��म काय�स�ालन िनद�िशका २०७७ (४१)माउ�िमलाई उपल�ध गराउने �िव�धमा कुल लागतको क��तमा २० �ितशत
लागत उ�िमले �यहोनु� पन� �यव�था छ । पा�लकाले ग�रिव िनवारको लािग ल�ु उ�म िवकास काय��म अ�तग�त �सप िवकास तथा जनचेतना ता�लम तथा गो�ी संचालन
गन� आ व २०७७।७८ मा � १२२०३८६ खच� गरेकोमा ता�लम संचालन गदा� मे�सनरी  औजार तथा सामान ख�रद गरेको छ तर ता�लम काय��म प�चात �िव�ध
ह�ता�तरण गदा� िनद�िशकामा उ�ेख भए वमो�जमको लागत सहभािग नगराइ �िव�ध ह�ता�तरण गरेको दे�ख�छ । पा�लकाले काय��म संचालन गदा� िनद�िशकामा उ�ेख
भएका शत� पालन गन� तफ�  �यान िदनु पद�छ।
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३९ सोझै ख�रद – 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमो�जम �ित�पधा� �सिमत नह�ने गरी ख�रद गनु�पन� �यव�था छ । �य�तै साव�जिनक ख�रद िनयमावलीमा �.५ लाखस�मको
ख�रद काय� सोझैगन� सिकने, �.५ लाखभ�दा मा�थ �.२० लाखस�म �सलब�दी दरभाउप�बाट र सोभ�दा मा�थ बोलप�को मा�यमबाट ख�रद गन� �यव�था छ । �य�तै
सोझैख�रद काय� गदा� एक आ�थ�क वष�मा सीमाभ�दा बढीको ख�रद गन� नह�ने एवं एउटा आपूित�कता�संग एक पटकभ�दा बढी सोझैख�रद गन� नह�ने उ�ेख छ ।पा�लकाले
औष�ध ख�रद गदा� �ित�पधा��मक िव�ध नपनाइको िन�नानुसार सोझै ख�रद गरेको अिनयिमत दे�खएको �.

भौ नं फम�को नाम रकम

१२२।७८।२।१८ िशवश�� मेिडकल �टोस� ४९२८३८

२०२।७८।३।२५ िशवश�� मेिडकल �टोस� ४९९७५७

५८।७७।११।१० पपुलर आयूव�द से�टर ४९९९००

१२५।७७।११।१० पपुलर आयूव�द से�टर ३९९९८८

ज�मा १८९२४८३

१,८९२,४८३

४० काय�िव�ध िवप�रत िवतरण 

�धानम��ी कृिष आधुिनकरण प�रयोजना काया��वयन �यानुअल को प�र�छेद ७(१) मा प�रयोजनाबाट उपल�ध ह�ने सुिवधाह� उ�ेख गरेको छ जसमा िवउ िवजनमा ५०
�ितशत मा� अनुदान िदन सिकने �यव�था भएकोमा पा�ललकाले भौ नं ७१।७७।१२।१ मा ६३ वोरा आलु � १९३४४० मा ख�रद गरी िवतरण गदा� ५० �ितशत लागत
सहभािगता ह�नुपन�मा पकेट संचालन सिमितको िमित २०७७।१०।२९ को वठैकले िन शु�क िवतरण गन� िनण�य ग�र लागत सहभािगता वेगर िवतरण गरेको दे�ख�छ ।नेपाल
सरकारको के���य न�स� भ�दा िवप�रत ह�ने ग�र �थािनय �तरको सिमितले िनण�य ग�र अनुदान िदनु िनयमसंगत नदे�खएकोले के���य न�स� अनुसार वढी भु�ािन भएको
असुल गनु�पन� �

९६,७२०

४१ कृिष अनुदानः 
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सरकारी अनुदान रकमको िवतरण सदपुयोग सही एवं समुिचत त�रकाले गरी खच�को साव�जिनिकरण एवं अनुगमन ह�नुपद�छ र सोको �भावकारीता मापन गन� संय�� िवकास
गरी उ�पादन तथा उ�पादक�वमा वृि� आए नआएको संव�धमा �ितवेदन वनाउनु पद�छ । साथै अनुदानमा िवउ िवतरण गदा� ज�गाको �वामी�व हेरी मा� िवतरण गनु�पद�छ ।
यस वष� संचा�लत केही काय��मह� देहाय अनुसार छन् ।

भौ नं िववरण रकम

२००।७८।३।२५ सु�तला पकेट काय��म ४५३१६७

१८५।७८।३।२३ वा�ा पकेट काय��म १२८१३२०

७१।७७।१२।१ आलु िवउ िवतरण १९३४४०

पँु�जगततफ�

२।७७।११।११ कोदो चु�ने मे�सन ५६०००

३।७७।१२।१६ मकै उ�पादन �व��न काय��म ७४७५०

५।७८।२।२० रैथाने वाली �वध�न काय��म १९६७५०

१५।७८।३।२३ मकै िवउ िवतरण ९५००

१६।७८।३।३० जौ िवउ िवतरण २८५००

यस स�व�धमा दे�खएको �यहोराह� िन�नानुसार रहेका छन।
(क) अनुदानको सिह सदपुयोग भए नभएको संव�धमा अनुगमन �भावकारी छैन भने अनुदान प�चातको उपल�धी मापन गरेको छैन ।अनुदानवाट �ा� लाभको िव�लेषण
गरी आगामी िदनमा अनुदानको काय��म संचालन गनु�पन� दे�ख�छ । अनुदान रकम िविभ� त�रकावाट साना साना काय��म वनाई िवतरण गदा� अपेि�त �ितफल �ा� नह�ने
र यसले उ�पादक�वमा समेत वृि� नगन� ह�दा ठुला अनुदानका काय��म संचालन गरी कृिष पेशालाई आकिष�त गनु�पन� दे�ख�छ । साथै अनुगमन �भावकारी वनाई दोहोरो
(संघ �देश तथा �थानीय तह) परे नपरेको एिकन गरी �ल�खत �ितवेदन तयार गनु�पन� दे�ख�छ ।
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(ख) कृिष तथा पशु पालन �े�मा आ�मिनभ�र वनाउन सरकारले कृिष वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका काय��म स�ालन गद� आइरहेको छ । पा�लकाले कृिष �े� तथा
पशु �े�मा िविभ� अनुदान िदएकोमा अिनवाय� वीमा गरेमा मा� अनुदान िदने नीित तय गनु�पन�मा वीमा गन� गराउने तफ�  पा�लकाले �यान निदइ अनुदानका काय��म मा�
स�ालन गरेको दे�खयो । एक सरकारले �याएको नीितलाइ अक� सरकारले सहयोग गन� गरी काय��म काया��वयन गनु�पद�छ।
(ग) पा�लकाले एकै �कृतीका अनुदान काय��म िविभ� वडा तथा पा�लकावाट स�ालन गरेको भएता पनी काय��ममा एक�पता भएको दे�खदनै। मापद�डमा एक�पता
नह� ँदा कुनै वडामा एउटै �कृतीको काय��ममा लागत सहभािगता र कुनै वडामा शत�ितशत अनुदान िदइएकोले िन��चत मापद�ड तथा काय�िवधी तयार गरी एकमु� �पमा
�ित�पधा��मक तवरले ख�रद गरी समानता कायम ह�ने गरी अनुदान िवतरण गनु�पन� दे�ख�छ।

४२ �ज�ा दररेट भ�दा वढी भु�ानी 
सामानको लागत अनुमान तयार गदा� �ज�ा दररेट िनधा�रण सिमित वा पा�लकाले तयार गरेको दर �योग गनु�पद�छ । पा�लकाले लधु उ�म िवकास काय��ममा उ�मीलाई
�िव�ध ह�ता�तरण गन�को लािग भौ नं १३।७८।३।२३ बाट १० वटा मौरीको घार �ितघार � ५००० का दरले � ५०००० मा ख�रद गरेको दे�ख�छ । �ज�ा दररेटमा
�ितमौरी घार � ३००० दर िनधा�रण गरेकोले पा�लकाको आ�नै �ज�ा दररेट नभएको अव�थामा �ज�ा दररेट भ�दा वढी �ित घार � २००० का दरले १० वटा घारको �
२०००० वढी भु�ानी भएको असुल गनु�पन� � २००००

२०,०००

४३ फमा�मा न�स� िवप�रत भु�ानी: 
साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�था अनुसार साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को भु�ानी गदा� ��वकृत न�स� तथा �ज�ा दररेटका आधारमा
�ािव�धक मु�यांकन गरी भु�ानी िदनुपन� उ�ेख छ। यस पा�लकाले अ��तम मु�या�न � १००३०४५।१४ रहेको �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी तफ� को तुरतुरे
हांडीखोला �ािमण कृिष सडक योजनाको उपभो�ा सिमितलाई भौ न ३ िमित २०७८।०३।११ बाट � ९०४१८१ भु�ानी िदएको छ। यस िनमा�ण आयोजनामा २७०।९३
घ िम फमा� काय�को �ित घ िम � ७५८।२८ को दरले � २०५४४०।८० मु�या�न भएको छ। सडक िवभागको न�स� नं १८.२ अनुसार फमा�को दररेट िव��षण ग�रएको
अव�थामा ९ िमिम मोटाईको �लाई �ित १० व िम फमा� काय�मा ११ व िम आव�यक पन� न�स� अनुसार �ित व िम फमा�को काममा १.१ व िम �लाई आव�यक पद�छ। यस
स�ब�धमा सोिह न�स� बमो�जम �लाई ६ पटक स�म �योग ह�ने उ�ेख रहेको र काया�लयले यस आधारमा �ित व िम फमा�को काममा �लाईको प�रमाण ०.१८ व िम रा�ख
दररेट िव�लेषण ह�नुपन�मा � ०.६६ व िम �लाईको प�रमाण रा�ख दररेट िव�लेषण गरेको छ। यसरी यथाथ�मा �ित व िम फमा� काय�को दर � ५१५।४२ कायम ह�नुपन�मा �
७५८।२८ कायम ह�दा उपभो�ा सिमितलाई �ित व िम फमा�को काममा � २४२।८६ को दरले कुल काय�स�पादन भएको फमा�को काम २७०।९३ घ िम को ज�मा �
६५७९८।०० बिढ भु�ानी भएको छ। अत: उपभो�ा सिमितलाई बिढ भु�ानी भएको रकम असुल गनु� पद�छ।

६५,७९८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४४ �यून िवजिककरण: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ (६) मा उपभो�ा सिमितले गरेको कामको खच�का िवल भपा�इ साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� उ�ेख छ।
काया�लयले िविभ� िनमा�ण काय� उपभो�ा सिमित माफ� त गराएकोमा उपभो�ा सिमितले पेश गरेका िविभ� िनमा�ण सामा�ी ख�रदको िवल प�र�ण गदा� काया�लयले आधार
�लएको �ज�ा दररेट भ�दा �यनु दरमा ख�रद गरेको दे�खयो। काया�लयले िवल अनुसारको मु�यांकन गरी �यून िवजक�करणलाइ िनय��ण गन� ज�री दे�ख�छ। यस
स�ब�धमा तपिशल बमो�जमका योजनामा उपभो�ा सिमितले पेश गरेको िविभ� िनमा�ण सामा�ीको िवलको आधारमा मु�यांकन गदा� देहायअनुसार � ९०५९६।०० बिढ
भु�ानी भएको छ। यसरी उपभो�ा सिमितले घिट दरमा िनमा�ण सामा�ी ख�रद गरेको अव�थामा बिढ दर रहेको मु अ कर सिहतको �ज�ा दररेटको आधारमा मु�या�न
कायम गरी भु�ानी गदा� उपभो�ा सिमितलाई � १०४२४।०० मु अ कर समेत भु�ानी भएको छ। यसथ� उपभो�ा सिमितलाई बिढ भु�ानी भएको मु अ कर असुल
गनु�पद�छ।

भौ न िनमा�ण योजना िनमा�ण
सामा�ी

खपत
प�रमाण

मु�या�न दर ख�रद दर फरक दर वढी
भु�ानी

भु�ानी

१६२ छाप सामुदाियक भवन िनमा�ण ईटाँ ४८२७
गोटा

१९।९० �ित
गोटा

१३।५६ �ित
गोटा

६।६० �ित
गोटा

३१८५८ ३६६६

३ �थानीय
पूवा�धार

तुरतुरे हािडखोला �ािमण सडक
(िप�स�स, �ल�ब क���ट)

�समे�ट १३।७० मे
ट

१५८०० 

�ित मे ट
१४९८४ �ित
मे ट

८१६ 

�ित मे ट
१११७९ १२८६

८ �थानीय
पूवा�धार

िश�रनडाँडा सामुदाियक भवन
िनमा�ण 

(िप�स�स, �ल�ब क���ट)

�समे�ट १२।१२ मे
ट

१७४८४ 

�ित मे ट
१३५६० �ित
मे ट

३९२४ �ित मे
ट

४७५५८ ५४७२

ज�मा ९०५९६ १०४२४

१०,४२४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४५ पँू�जगतबाट चालु �कृितको खच� 
एिककृत आ�थ�क संकेत तथा विग�करण र �या�या,२०७४ मा पँू�जगत िशष�कमा िविनयोजन वजेटवाट चालु खच� गन� नपाउने उ�ेख छ। चालु �कृितको खच� पँुजीगत
वजेटमा समावेश गरी वजेट खच� ले� नु िनयम स�मत मािनदनै।यस पा�लकाले तपिशल बमो�जमका चालु �कृितका काय��म पँू�जगत बजेटमा समावेश गरीएको तथा
काय��मको उ�े�य िवप�रत खच� लेखेको छ। यसरी चालु �कृितको खच� पँू�जगत िशष�क बाट गनु� िव��य अनुशासनको उ��न हो।यसमा काया�लयले सुधार गनु�पद�छ।

भौ न काय��म रकम

१७६ �याडे बोका तथा रागो ख�रद ५००००

२००/२२६ पाडापािड संर�ण काय��म २२००००

१७८ कोिभड सं�िमत सव �यव�थापन खच� २४२००

ज�मा २९४२००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४६ जडान वेगरको खपत 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १२३ मा वा�तिवक भएको कामको �ािव�धक मु�यांकनको आधारमा भु�ानी गनु�पन� उ�ेख छ। पा�लकाले देहायका
भौचरवाट खानेपानी तथा �संचाई उपभो�ा सिमितलाइ भु�ानी गरेकोमा ख�रद गरेको पाइप जडान नभएको आधारमा रकम भु�ानी भएको दे�खयो। सामान ख�रद गरेर
जडान नगदा� कामको �भावकारीता नह�ने तथा ख�रद ग�रएको पाईप �योग भए नभएको एिकन नह�ने ह� ँदा उ� पाइप जडान भएको �ािव�धक पु��ाई सिहतको �माण पेश
गनु�पन� �

भौ नं
िमित

उपभो�ा सिमित जडान नभएको पाइप दर �ित रिन� िमटर रकम

२०४ सु�तला �सचाई पाईप ख�रद योजना २० िमिम एचिडिपई पाईप १३०० RM, ३२ िमिम
एचिडिपई पाईप ४०० RM

�मश: ७१।९९, ४१।००
�ित रिन� िमटर

१०९९८९।
००

१७१ ठुलोपानी मुहान दे�ख लामडाँडा स�म खानेपानी
पाईप ख�रद योजना

५० िमिम एचिडिपई पाईप ८२० RM २१७।३१ �ित रिन� िमटर २०१३५९।
४४

ज�मा ३११३४८।
००

३११,३४८

४७ �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म: 

�थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��म (स�ालन काय�िव�ध) िनयमावली, २०७६ बमो�जम काया��वयन ह�ने �थानीय पूवा�धार िवकास साझेदारी काय��मको लािग यस
�थानीय तहलाई ४५ लाख वजेट �ा� भएकोमा � ४२ लाख ६६ हजार खच� भएको छ भने ल�य अनुसार �गित हा�सल भएको दे�खएन ।

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४८ बिढ भु�ानी: 
आ�थ�क काय�िव�ध िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ मा उपभो�ा सिमितको योगदान भ�दा कम काम स�प� भई रिन� िबल र मू�या�कन �ितवेदन �ा� भएकोमा सोही
अनु�प काया�लयबाट �यहो�रने रकमलाई पिन सोही अनुपातमा कम गरी भु�ानी ग�रने उ�ेख छ । काया�लयले भौ न ४९ िमित २०७७।११।११ बाट सातमुले िचहानडाँडा
लेक थाउनुङ मोटर बाटो िनमा�ण काय�को उपभो�ा सिमितलाई � १९४०००।०० भु�ानी िदएको छ। स�झौता रकम � २३४८८३।०५ रहेको यस िनमा�ण योजनामा
काय�स�प� रकम � २२६०३५।२५ रहेको अव�थामा अनुपाितक कि� गरी � १८६६९२।०० भु�ानी ह�नुपन�मा � ७३०८ बिढ भु�ानी भएको छ। यसरी बिढ भु�ानी
भएको रकम असुल गनु�पद�छ।

७,३०८

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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४९ उपभो�ा सिमित िवल भपा�ई: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ को उपिनयम ६ मा उपभो�ा सिमित वालाभ�ाही समुदायले आफुले हरेक िक�ताको कामको �ािव�धक मू�या�न,

िवल भरपाई र खच� �मािणत गन� अ�य कागजात �य�तो सिमित वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई स�ब��धत साव�जिनक िनकायमा पेश गनु�पन� �यव�था छ । यस
काया�लयले उपभो�ाबाट काम गराई भु�ानी भएका केही खच� स�ब�धी भौचर र फाँटवारी परी�ण गदा� तपिशल बमो�जमका योजनामा मु�या�न भएको काम अनुसार
उपभो�ा सिमितले िनमा�ण सामा�ी ख�रद ग�र �योग गरेको पु�ी गन� िवल भरपाई तथा खच� �मािणत गन� कागजात संल� छैन । यस स�ब�धमा अ��तम मु�या�न बमो�जम
काय�स�पादन भए वा नभएको एिकन ह�ने गरी �ािव�धक नापजाँच गरी खच�लाई पु�ी गन� िवल भरपाई पेश गनु�पन� अ�यथा असुल गनु�पन� �

भौ न िनमा�ण योजना कामको
िववरण

मु�या�न प�रमाण उ स िवल फरक
प�रमाण

दर रकम

१६२ छाप सामुदाियक भवन िनमा�ण ि��स
मे�सनरी

८।६२ घ िम काममा
४८२७ गोटा

४०००
वटा

८२७ १९।९३ �ित
गोटा

१६४२८

१८० सव�दय खेल मैदान िनमा�ण �यािवन
जा�ल

२*१*१ को ३६ वटा ३५ वटा १ वटा ५२२९।१४ ५२२९

१० �थानीय
पूवा�धार

िश�रनडाँडा िशवशि� सामुदाियक
भवन िनमा�ण

�लक वक� ७।९४ घ िम काममा
१०६२ गोटा

- १०६२
गोटा

४१।८१ ४४४०२

ज�मा ६६०५९

६६,०५९

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५० रोजगारी �सज�ना नह�ने काम उपभो�ा सिमित माफ� त: 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा िमत�ययी, गुण�तरीय, रोजगारी �ृजना गन� तथा िदगोपना ह�ने भएमा �य�ता आयोजना उपभो�ा सिमितमाफ� त
गराउन सिकने उ�ेख छ । यस पा�लकाले िविभ� सडक िनमा�णका योजना उपभो�ा सिमितबाट स�प� गराई खच� लेखेको छ। यसरी स�प� गरेका योजनामा स�पूण� काम
सडक किट�को काम रहेको र सडक किट� काय�मा मे�सन �योग भएको छ। यसरी िनमा�ण काय� गदा� रोजगारी �सज�ना नह�नुका साथै काममा िमत�यियता रगुण�त�रयता
समेत सुिन��चत नह�ने दे�ख�छ। यस तफ�  पा�लकाले �यान िदनु पद�छ। केिह उदाहरणह�:

भौ न कामको िबवरण भु�ानी रकम मे�सन �योग िबल

१४० घो�टे ओडार केिटचौर कृिष सडक १५९०६५।०० १९८८८०।००

३१ खोले िनबुवाबोट सडक िनमा�ण मम�त सुधार ११७०००।०० १३९०००।००

५ �थानीय पूवा�धार खोले िनबुवाबोट आ�चौर मोटरबाटो ९६२७९७।०० १०७००५४।००

१० �थानीय पूवा�धार का�े मुसुरवारी घो�टेओडार केिटचौर मोटरबाटो िनमा�ण १०११२७७।०० १११९६९८।००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५१ ठे�का तथा �याद थप स�ब�धमा: 
साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा ५६ बमो�जमको अव�था प�र ख�रद स�झौता बमो�जमको काम �य�तो स�झौताको अव�ध िभ� पुरा गन� नसिकने भएमा स�ब��धत िनमा�ण
�यवसायीले कारण खुलाई स�झौताको �याद सिकनु क��तमा २१ िदन अगाव ै िनवेदन िदनु पन� र �य�तो िनवेदन �ा� भए पिछ िनवेदकको उ�े�खत कारण मना�सव
दे�खएमा शु� स�झौता अव�धको प�� �ितशत स�मको अव�ध स�मको �याद थप बोलप� �वीकृत गन� अ�धकारीले र सो भ�दा बढी प�चीस �ितशत अव�ध स�मको �याद
थप गनु� पन� भएमा िवभािगय �मुखले थप गन� स�ने साथै उ�े�खत अव�ध भ�दा बढी अव�धको �याद थप गनु� पन� मना�सव कारण भएमा स�ब��धत म��ालय वा िनकायको
सिचवले थप गन� स�ने उ�ेख छ । तर उ� �याद थप स�ब��ध स�पुण� िनण�य स�झौता अव�ध िभ� ग�र स�नु पन� �यव�था साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम
१२० मा उ�ेख छ । यस पा�लका बाट �ा� िववरण अनुसार गत बष� र यस आ व मा ठे�का �यव�थापन भएका ठे�का काय� म�ये केिह नमुना छनौट गदा� शु� स�झौता
अव�धिभ� िनमा�ण काय�स�प� ह�न नसकेका िनमा�ण काय�को गाउँ सभाबाट पटक पटक �याद थप भएको छ।तोिकए बमो�जमको काय�ता�लका अनुसार काय�स�प� नभई
पटक पटक �याद थप भएबाट काया�लयको सम� ठे�का �यव�थापन �भावकारी नभएको दे�ख�छ। अत: िनमा�ण �यवसायीसँग स�झौतामा उ�े�खत काय� ता�लका तथा
स�झौताको शत� बमो�जम समयमै काय�स�प� गराउने तफ�  �यान िदनुनपन� दे�ख�छ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी स�झौता रकम स�झौता
िमित

स�प� गन�
िमित

�यादथप
�थम पटक

�याद थप
दो�ो पटक

कैिफयत

२ नं वडा
काया�लय भवन

�शा�त ए�ड सुशा�त
ई��जिनय�र�

४५१८९९२।
२०

२०७६।
०७।१७

२०७७।
०३।३०

२०७७।०९।
३०

२०७७।१२।
३०

हाल िनमा�ण स�प�

हेलु अजु�न
चौपारी सडक

�ी िगता �ी ि�यिटभ
जेिभ

२९९९७९२५।
८५

०७६।
०३।०१

०७६।
०९।२९

२०७७।०३।
३०

०७७।०९।
३०

०७७।१२।३० ते�ो पटक �याद थप
गरी िनमा�ण स�प�

५ नं वडा
काया�लय भवन

�ी ल�साल
क�सट��सन �ा �ल

१८९६६५१ २०७७।
०३।१५

०७७।
०९।३०

०७७।१२।
३०

नभएको १४ िदन िबल�म भई िनमा�ण स�प�

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५२ काय�स�पादन जमानत: 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा १३ (१) (ढ १) मा वोलप�दाताले लागत अनुमानको प�� �ितशत स�म कम अ� कबुल गरेमा कबुल अ�को पाँच �ितशत र
लागत अनुमान भ�दा प�� �ितशत भ�दा वढी घटेर कवोल गरेको अव�थामा प�� �ितशत भ�दा जित रकमले घटी कवोल गरेको छ सो को ५० �ितशतले ह�न आउने
रकम कवोल अंकको ५ �ितशतमा थप गरी काय�स�पादन जमानत रा�नु पन� उ�ेख छ। साथै साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम ११० मा काय�स�पादन
जमानतको �याद क�तीमा �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा १ मिहना बढी अव�धको �याद भएको ह�नुपन� उ�ेख छ । यस पा�लकावाट संझौता भएका देहायको िनमा�ण कामको
स�झौता भएको अव�धमा काय�स�प� ह�ननस�दा पुन: �याद थप गरेको छर �याद थप भएको अव�धमा काय�स�प� भएको छ। काय�स�प� भएको िमितबाट गणना गरी नयाँ
कायम ह�ने �ुटी स�याउने अव�ध भ�दा १ मिहना बढी अव�धको स�मको काय�स�पादन जमानत ह�नुपन�मा सो भ�दा घिट अव�धको रहेको छ।काया�लयले ऐन तथा
िनयमावलीमा भएको �यव�थाको पालना गरी ठे�का �यव�थापनलाई �भावकारी तथा नितजामुखी बनाउनुपद�छ।

योजनाको नाम िनमा�ण �यवसायी स�झौता
रकम

काय�स�प�
िमित

DLP अव�ध जमानतको �याद
ह�नुपन�

�याद रहेको
अव�ध

का स
जमानत

२ नं वडा काया�लय
भवन

�शा�त ए�ड सुशा�त
ई��जिनय�रङ

४५१८००२ ०७७।१२।
३०

०७८।१२।
३०

०७९।०१।३० ०७८।०१।१४ ४६२०००

५ नं वडा काया�लय �ी ल�साल क�सट��सन १८९६६५१ ०७७।१२।
३०

०७८।१२।
३०

०७९।०१।३० ०७८।०८।१३ १०००००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५३ आयकरमा ननफाईलर: 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ मा आय वष� समा� भएको िमितले ३ मिहना िभ� आय िववरण स�ब��धत आ�त�रक राज�व काया�लयमा बुझाउनुपन� �यव�था छ। यस
स�ब�धमा अथ� म��ालयको िमित २०७८।०८।२९ च.नं. ३२७ को प�बाट १ वष� भ�दा अव�धको आयकरमा ननफाईलर रहेकोलाई रकम भु�ानी िदन नह�ने उ�ेख छ।
यस गाउँपा�लकाले यस वष� तपिशल बमो�जमका आपूित�कता�लाई िविभ� सेवा ख�रदको भु�ािन िदएको छ। करदाताले आ व ०७६।७७ को आय िववरण बुझाएको दे�ख�छ
भने २०७७।०७८ को आय िववरण हालस�म बुझाएको दे�खदनै।अत: िन�न बमो�जमका आपूित�कता�लाई भु�ानी िदएको रकमको मु अ कर समायोजन �माण पेश गनु�पन�
अ�यथा असुल गनु�पन� �

भौ न आपूित�कता� करदाता न�वर ख�रद ग�रएको सेवा ननफाईलर दे�खएको मिहना भु�ानी रकम मु अ कर

५१ �ीन क�सट��सन �ा �ल ६१३०००५१८ िविभ� िनमा�ण काय� २०७८।M।३ ४७४६०२ ५४६००।०६

५३/२०३ दरौखोला िनमा�ण सेवा ६०७९७९९८५ िविभ� िनमा�ण काय� २०७८।M।११ ६०१३१८ ६९१७९।००

ज�मा १२३७७९

१२३,७७९

५४ पूव� िनधा��रत �ितपूित�: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को िनयम १२१ मा सेवा �दायक वा िनमा�ण �यवसायीको ढीलाइको कारणले ख�रद स�झौता तोिकएको �यादमा स�प� ह�न नसकेमा
िनजले साव�जिनक िनकाइलाई १० �ितशतमा नब�ने गरी �ित िदन स�झौता रकममा ०.०५ �ितशतका दरले पुव� िनधा��रत �ितपुित� िदनुपन� �यव�था रहेको छ। यस
काया�लयले भौ नं १९१ िमित २०७८।०१।२३ बाट ५ नं वडा काया�लय भवन िनमा�ण काय�को िनमा�ण �यवसायी �ी ल�साल क�सट��सन �ा �ल लाई अ��तम िवल भु�ानी
गरेको छ। यस स�ब� फाँटवारी परी�ण गदा� गाउँपा�लकाले िनमा�ण �यवसायी �ी ल�साल क�सट��सन सँग ख�रद स�झौता गरी िनमा�ण काय� गराएको ५ नं वडा काया�लय
भवन िनमा�ण काय�को काय�स�प� गनु�पन� अव�ध २०७७।०९।३० रहेकोमा गाउँसभाको िनण�यबाट िमित २०७७।१२।३० स�म �याद थप भएकोमा िनमा�ण �यवसायीबाट
िनमा�ण काय�स�प� भएको उ�ेख गरी अ��तम िवल भु�ानीको लािग िमित २०७८।०१।१५ मा िनवेदन पेश भएको छ। �याद अविभ कायम रहद ैिनवेदन पेश गरी भु�ानी
माग ह�नुपन�मा िढला गरी िनवेदन �ा� भएबाट िनमा�ण काय� १४ िदनले िवल�व भई स�प� भएको छ। यसरी िवल�व भएको १४ िदनको काया�लयले स�झौता अंक �
१८९६६५१।५६ को �ित िदन ०.०५ �ितशत ले � १३२७७।०० पुव� िनधा��रत �ितपुित� क�ा गनु� पन�मा क�ा नगरेकोले क�ी नगरेको �ितपूित� रकम िनमा�ण
�यवसायीबाट असुल गप�द�छ।

१३,२७७

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५५ पाईप ख�रद: 

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४ मा �  ५ लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� �सलव�दी दरभाउप�को मा�यम बाट गनु� पन� तथा िनयमावलीको िनयम ३१
मा � २० लाख भ�दा वढीको ख�रद गदा� वोलप�को मा�यमवाट गनु�पन� उ�ेख छ। काया�लयले माग र आव�यकताको आधारमा वािष�क ख�रद योजना वनाई �ित�पध�
ख�रद िव�ध अवल�बन ग�र ख�रद काय� गन�स�नेमा पटक पटक कोटेशन ��ताव माग गरी टु�ा टु�ा ग�र ख�रद ग�र � १९९८१६३।०० भु�ानी गरेको छ। पाईप ख�रद
काय� गदा� एउटै सामा�ी पटके �पमा एउटै आ�थ�क वष�मा सोझै ख�रद नग�र िमत�ययी एवं �ित�पध� ख�रद िव�धको मा�यमबाट ख�रद गनु�पन�मा िनयमावलीमा भएको
�यव�थाको िवपरीत सोझै सामान ख�रद गनु� अिनयिमत दे�खएको �

भौ नं आपूित�कता� रकम

९९ िविभ� ५९९९४४।००

११० नव नेपाल �लाि�क �ा �ल २५९९५८।००

१७१ जय ल�मी हाड�वेयर २०००००।००

१०२ नव नेपाल �लाि�क �ा �ल ३३९९८६।००

१९४ अजु�न चौपारी का�लका हाड�वेयर ए�ड स�लाय�स ९८९७९।००

१९६ दरौखोला हाड�वेयर ४९९२९६।००

ज�मा १९९८१६३।००

१,९९८,१६३

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५६ लागत अनुमानमा दोहोरो मु अ कर: 
साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को िनयम १० मा साव�जिनक िनकायले िनमा�ण काय�को लागत अनुमान तयार गदा� साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयले िनधा�रण
गरेका कुराह� तथा लागत अनुमान तयार गन� �सल�सलामा �समे�ट, फलामे ड�डी, ईटा, ढु�ा, माटो, कक� टपाता, िवटुिमन तथा इम�सन, इ�धन, पो�ल�थन पाइप,

जी.आई पाईप, िवजुलीका सामान, जी-आई वायर लगायतका िनमा�ण सामा�ीको दरभाउ, मेिशन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको �याला िनधा�रण गदा� दररेट िनधा�रण
सिमितले तोकेको दररेटको आधारमा रेट कायम गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गनु�पन� �यव�था छ। गाउँपा�लकाले िनमा�ण �यवसायीबाट िनमा�ण स�प�
गरेको वडा काया�लय गेट िनमा�णको पंचमुल िनमा�ण सेवा संग स�झौता गरी भौ न ३२ िमित २०७७।०९।१९ बाट � ४००९२२।०० भु�ानी गरेको छ। यस िनमा�ण
आयोजनाको लागत अनुमान तयारी र दर िव�लेषण गदा�का समयमा नै बालुवा, िगि� र ढु�ाको १३ �ितशत मू.अ.कर सिहतको दर जोडी �ित यिुनटको दर िनधा�रण गरेको
छ। यसरी िनमा�ण सामा�ीको मू अ कर सिहतको दर कायम ह�दा िप�स�स र�टोन मे�सनरी वृि� भई लागत अनुमानमा समेत बढोतरी भएको छ। यथाथ�मा िप�स�स को �ित
यिुनट � १११३४।४२ र �टोन मे�सनरीको ११३८२।०७ कायम ह�ने दे�ख�छ भने िनमा�ण �यवसायीसँग तत् आईटमको वृि� भएको दर �मश � ११९४०।०० र
११९१०।०० �ित यिुनटमा स�झौता ग�र भु�ानी भएको छ। यसथ� कुल काय�स�पादन भएको िप�स�स ४।६० घ िम को �ित यिुनट � ८०५।५९ दरले � ३७०५ र �टोन
मे�सनरी काय� १८।४३ घ िम को �ित यिनट � ५२७।९२ को दरले � ९७९२ गरी ज�मा � १३४३४।०० बिढ भु�ानी भएको छ। यसरी बिढ भ�ानी भएको रकम असुल
गनु�पन� �

१३,४३४

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५७ औ�ोिगक �ाम िडिपआर: 
औ�ोिगक �ाम घोषणा तथा संचालन स�व�धी काय�िव�ध, २०७५ को दफा २२ मा औ�ोिगक �ाम �थापना तथा िवकास गदा� �च�लत कानुन वमो�जम �ार��भक
वातावरणीय प�र�ण वा वातावरिणय �भाव मु�यांकन स�प� गरेपिछ मा� औ�ोिगक �ाम �थापना तथा िवकासको काय� गनु�पन� उ�ेख छ। यस काया�लयले औ�ोिगक �ाम
�थापनाथ� िडिपआर र �ार��भक वातावरणीय प�र�णको लािग एकमु� �पमा कुल � १८१६०२३। मा Greenwich Environment and Engineering Pvt Ltd सँग
संझौता गरेको छ। DPR तथा IEE को छु�ाछु�ै नभई एकमु� �पमा लागत अनुमान तयार गरी सोिह बमो�जम स�झौता भएको र परामश�दाताबाट IEE स�ब�धी काम
नभएको उ�ेख गरी सो वापत � ३०००००। घटाई िडिपआर कामको मा� भौ न ५७ िमित २०७७।०७।२८ बाट � १००००००।०० र भौ न २९६ िमित २०७८।०३।
२३ बाट � ५१६०२३ गरी ज�मा � १५१६०२३।०० भु�ानी गरेको छ । िव�ह�को सुझाव र िमित २०७७।०७।२७ काय�पा�लकाको DPR Review गनु�पन� िनण�य
समेतलाई आधार मानी एउटै �योजनको लािग DPR Review उ�ेख गरी दो�ोपटक परामश� सेवा ख�रद स�झौता गरेको छ।काया�लयले DPR Review काय�को लािग
कुल � १३५६०००।०० मा ईनोभेिटभ ई��जिनय�र� सिभ�सेज �ा �ल सँग स�झौता गरी भौ न १६० िमित २०७७।१२।०६ बाट � १२५६०००।०० र भौ न २१३ िमित
२०७८।०१।२३ बाट � १०००००।०० गरी ज�मा � १३५६०००।०० भु�ानी गरेको छ। �ािव�धकबाट �ा� जानकारी अनुसार हाल Reviewed DPR �ितवेदनमा
आधा�रत रिह औ�ोिगक �ाम िनमा�णाधीन अव�थामा रहेको छ। साव�जिनक ख�रद िनवमावली, २०६४ को िनयम ८१ बमो�जम सफल भएको र काया�लयले यो�य
ठहया�एको �थम पटक ख�रद स�झौता भएको परामश�दाताबाट काया�लयले यथाथ�परक नितजा �ा� नगरेको दे�ख�छ।औ�ोिगक �ाम ज�तो िदघ�का�लन मह�व रा�ने
आयोजना िनमा�ण काय�का लािग �ुिटपूण� लागत अनुमान, मु�या�न �णाली र ख�रद स�झौताका कारण अपेि�त नितजा �ा� नभएको र �ार��भक वातावरणीय प�र�णको
काम नगरी काय�स�प� �ितवेदन ��वकृत गरी परामश�दातालाई भु�ानी समेत ह�दा काया�लयलाई थप आ�थ�क �ययभार परेकोछ । एकै पटकको ख�रद स�झौताबाट
अपेि�त �ितफल �ा� गन� सिकनेमा एउटै �योजनको लािग पटक पटक ख�रद स�झौता गरी भु�ानी गनु� साव�जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीमा भएको �यव�थाको
�ितकुल ह�नका साथै यस िक�समको खच�को औिच�यता समेत �थापीत नह�नेह�दा �थम पटक ख�रद स�झौता ग�र भु�ानी ग�रएको � १५१६०२३।०० अिनयिमत
दे�खएको �

१,५१६,०२३

�म भौचर
न�बर
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५८ आ�त�रक लेखापरी�ण 

आ�त�रक लेखापरी�णबाट दे�खएका �यहोरा देहायवमो�जम छन् ।

भौ नं िववरण रकम कैिफयत

२८४ िविभ� िवलमा कम कर क�ा १५० िव�तृत िववरण आ ले प �ितवेदनमा उ�ेख
भएको

२९३ िविभ� िवलमा कम कर क�ा ४१०

२१२ िविभ� िवलमा कम कर क�ा ९७८

१३४ िविभ� िवलमा कम कर क�ा १०५

१३८ संचार खच� अिनयिमत दे�खएको ४०००

४९ सातमुले �यानडाँडा लेक थाउलुङ् मोटरबाटो िनमा�णमा वढी भु�ानी ७९६५

५६ शेर देउराली डाँडा कृिष सडक योजनामा वढी भु�ानी ८३७

१४५ ठुलोखेत गोरेटो बाटो मम�त योजना ३६११

१४६ अजु�नचौपारी क��ट��सन को ३० �ितशत मु अ कर नकािट भु�ानी गरेकोले कर समायोजन पेश
गनु�पन� �

१५५७

१८६ अजु�नचौपारी क��ट��सन को ३० �ितशत मु अ कर नकािट भु�ानी गरेकोले कर समायोजन पेश
गनु�पन� �

५१९

ज�मा २०१३२

२०,१३२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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५९

अनुगमन तथा संप�र�ण
अनगुमन तथा स�पर��ण– �थानीय सरकार स�ालन ऐन,२०७४ को दफा ८४ मा बे�जू फ��ट गन� �यव�था रहेको छ।सोह� एनको दफा ८४(२)(घ) मा बे�जू फ��ट
गन� गराउने काम कत��य �मखु �शासक�य अ�धकृतको हुने �यव�था छ । यो वष�को लेखापर��णको �ममा भई स�पर��ण भई गत बष�स�मको बाँक� बे�ज ु�न�नानसुार रहेको
छ । वाँक� वे�ज ुसमेत फ��ट गर� संपर��णको ला�ग पेश गनु�पद�छ । हालस�मको कुल वे�जकुो ि�थ�त देहायअनसुार छः

गत वष�स�मको बाँक� बे�जू

(A)

यो वष�  संपरी�ण ग�रएको

बे�जू (B)

गत बष�स�मको बाँक� बे�जू यो वष�को बे�जू (D) संपरी�णबाट कायम बे�जू

(E)

अ�यािवधक बाँक� बे�जू

(C=A-B) (F=C+D+E)

७४३२९ २३९९७ �०६३३ १७६०� ० ६७९३७

यस वष� फ��ट भएको वे�जकुो ि�थ�त �न�नानसुार रहेको छ ।

आ.व. वे�जु दफा
नं.

वे�जुको संि�� �यहोरा स�परी�ण रकम

२०७६।७७ ९ संिघय अनुदान िफता� नगरेकोमा संिघय संिचत कोषमा दा�खला गरेको
�माण पेश गरेको

१४७७९८६३

२०७६।७७ १४ सामा�जक सुर�ा भ�ा दोहोरो भएकोमा असुल भई आएको �०००

२०७६।७७ १४।१ िवतरण नभएको सामा�जक सुर�ा भ�ा बैक बाट िफता� ग�र दा�खला
भएको �माण पेश भएको ।

१३६०००

२०७६।७७ २१ पशु िवमा काय��मको िवमा ि�िमयम िवल पेश भएको २६१०��

२०६७।७७ २� हेलु अजु�नचौपारी सडकको पे�क� तथा �याज सिहत � 4899000

बे�जु औ�याइएकोमा पे��क रकम � ४२६००००। क�ी गरी भु�ानी
गरेको

४२६००००

२०७६।७७ ३२ ईटा ख�रद को िवल भरपाई पेश भएको ६९१००

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम
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२०७६।७७ ३� मु�य अिभवृि� कर क�ी नगरेकोमा मु अ कर समायोजन पेश भएको ४४०९२

२०७६।७७ ४६ बढी भु�ानी भएको असुल भई आएको २६७४१

नाम रकम

स�तोष ल�साल १२७�

िदपक थापा �े�ी ३२�०

िव िप �मृित �२२

खेरो डाँडा समाज घर �९४

शुिशल केिश भरपाई पेश १०००

िवल भरपाई पेश १९�००

ज�मा २६७४१

२०७६।७७ ३६ पा�पु�तक तथा छा�वृ��को भरपाई पेश भएको ४१११३��

२०७�।७६ �७ बि��ासाद पौडेलको पे�क� फ�यौटको �माण पेश भएको ३०००००

ज�मा २३९९७२४२

�म भौचर
न�बर

भौचर
िमित

िबषय बे�जु रकम


